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Комисия по петиции

9.07.2007

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 1001/2006, внесена от г-н Alexandru Ciobotar, с румънско гражданство, 
подкрепена от повече от 23 подписа, за несъвместимост между румънската такса 
за регистрация на използвани автомобили и принципа на ЕО за свободно 
движение на стоки 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че таксата за регистрация на използвани автомобили, 
наложена от румънското правителство, нарушава принципа на ЕО за свободно 
движение на стоки. Вносителят на петицията твърди, че таксата за регистрация, която 
се прилага за всички използвани автомобили, внесени в Румъния, без значение дали 
произходът им е от ЕС, е неоснователно висока (два пъти стойността на леката кола), 
като възпрепятства средностатистическите румънци да си закупят използвани 
автомобили. Вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да 
настоява пред Европейската комисия за проучване на възможните несъответствия на 
тази такса за регистрация с европейското законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
информация (член 192, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 юли 2007 г.

"Преди всичко, трябва да се отбележи, че предмет на петицията е вътрешна данъчна 
мярка. Съдът на Европейските общности последователно е постановявал, че една 
парична такса, която представлява част от обща система от вътрешни облагания, и 
която се прилага системно за категории продукти в съответствие с обективни критерии, 
без оглед на произхода на продуктите, попада в обхвата на член 90 от Договора за ЕО.  
Таксата за регистрация на лек автомобил, както е наложена в Румъния, е от фискално 
естество и е установена не поради това, че автомобилът преминава границата на 
държава-членка, която я прилага, а поради други оперативни причини, които включват 
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първото регистриране на автомобила в тази страна.1 Следователно таксата трябва да се 
счита за част от обща система за вътрешни облагания на стоки и да се разглежда по 
смисъла на член 90 от Договора за ЕО. 

Член 90 от Договора за ЕО предвижда, че държавите-членки не могат да поддържат 
недиференцирано облагане, което произтича от налагането на по-голяма данъчна 
тежест върху внесените продукти, отколкото върху подобни местни продукти. По 
отношение на таксите върху използвани моторни превозни средства това означава, че, 
например, държавите-членки не могат да приложат по-високи данъчни ставки върху 
внесени моторни превозни средства, отколкото върху подобни моторни превозни 
средства, които вече са регистрирани на вътрешния пазар, или да поддържат такива 
условия за изчисление на таксите, които биха довели до по-високо облагане на леките 
автомобили, внесени от други държави-членки.  По отношение на данъчните ставки 
трябва да се отбележи, че докато нивото им се поставя недиференцирано върху 
продукти, внесени от чужбина, или на местни такива, дори много високи равнища на 
таксите са съвместими с Общностното законодателство. Съдът на Европейските 
общности е постановил в делото Комисията срещу Дания, че член 90 от Договора за 
ЕО не служи за порицаване на прекомерността на данъчните ставки и че държавите-
членки могат да установят данъчните ставки на равнищата, които те считат за 
подходящи.2 Ето защо, няма никаква законодателна основа, на която Комисията би 
могла да оспори данъчните ставки за таксата за регистрация на лек автомобил, 
наложена в Румъния. При все това, Комисията е установила други въпроси относно 
таксата за регистрация на лек автомобил, които изглежда не са съвместими с член 90 от 
Договора за ЕО. 

В съответствие с утвърдената практика на Съда на Европейските общности, ако 
размерът на такса, наложена върху използвано моторно превозно средство, което идва 
от друга държава-членка, надвишава остатъчната такса, включена в стойността на 
подобно моторно превозно средство, което вече е регистрирано на вътрешния пазар, е 
налице явно незачитане на член 90 от Договора за ЕО.3 Според Съда, разграничението, 
забранено с член 90 от Договора за ЕО, може да се избегне, ако се вземе под внимание 
действителното обезценяване поради амортизация на внесеното превозно средство, 
като се намали размерът на таксата в зависимост от обезценката на превозното 
средство.4

Комисията е анализирала румънските закони относно таксите за регистрация на лека 
автомобили и е стигнала до заключението, че тези закони не зачитат принципа за равно 
третиране, установен в член 90 от Договора за ЕО. Като следствие от това бе отворена 
процедура за нарушение с изпращането на официално писмо до Румъния с 
настояването да съгласува своето законодателство с общностното право.

  
1 Съдебно решение от 17 юни 2003 г. по Дело C-383/01 De Danske Bilimportører срещу Skatteministeriet, 

Told- og Skattestyrelsen. Сборник практика на Съда на ЕО 2003, стр. I-06065, точка 34.
2 Съдебно решение от 11 декември 1990 г. по Дело C-47/88 Комисия на Европейските общности 

срещу Кралство Дания, Сборник практика на Съда на ЕО 1990 г., стр. I-04509, точка 10.
3 Съдебно решение от 22 февруари 2001 г. по Дело C- 393/98 Ministero Publico и Gomes Valente срещу 

Fazenda Publica, Сборник практика на Съда на ЕО 2001 г., стр. I-01327.
4 Съдебно решение от 9 март 1995 г. по Дело C-345/93 Fazenda Pública и Ministério Público срещу 

Américo João Nunes Tadeu, Сборник практика на Съда на ЕО 1995 г., стр. I-00479, точка 17.
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Румъния е признала нарушението и понастоящем работи, като се консултира с 
Комисията, по изменението на националното си законодателство, с цел да съгласува 
оспорените закони с Договора за ЕО.  

Заключение

Комисията е предприела необходимите мерки, за да се увери, че Румъния променя 
своето законодателство, което е в основата на нарушението на член 90 от Договора за 
ЕО.


