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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 1001/2006 złożona przez Alexandru Ciobotara (Rumunia), z ponad 23 
podpisami, w sprawie niezgodności rumuńskiego podatku rejestracyjnego od 
samochodów używanych ze wspólnotową zasadą swobodnego przepływu towarów

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że podatek rejestracyjny od używanych samochodów 
pobierany przez rumuński rząd stanowi naruszenie wspólnotowej zasady swobodnego 
przepływu towarów. Składający petycję twierdzi, że podatek rejestracyjny, który dotyczy 
wszystkich używanych samochodów przywożonych do Rumunii niezależnie od tego, czy 
pochodzą one z UE, czy spoza UE, jest zbyt wysoki (dwukrotnie przewyższa wartość 
samochodu), co uniemożliwia przeciętnemu obywatelowi Rumunii zakup używanego 
samochodu. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o nakłonienie 
Komisji Europejskiej do zbadania potencjalnej niezgodności wspomnianego podatku 
rejestracyjnego z prawodawstwem europejskim.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 14 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 9 lipca 2007 r.

”Przede wszystkim należy stwierdzić, że przedmiot petycji dotyczy podatku wewnętrznego. 
Trybunał wielokrotnie orzekał, że obciążenia finansowe należące do ogólnego systemu 
podatków wewnętrznych obejmujących systematycznie grupy towarów według obiektywnych 
kryteriów i niezależnie od ich pochodzenia wchodzą w zakres art. 90 TWE. Podatek 
rejestracyjny od samochodów, taki jak podatek pobierany w Rumunii, ma charakter fiskalny i 
obciąża się nim nie z powodu przewiezienia samochodu przez granicę państwa 
członkowskiego nakładającego ten podatek, lecz z innych powodów operacyjnych, do których 
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zalicza się pierwszą rejestrację pojazdu w tym państwie.1 Podatek ten należy więc uznać za 
część ogólnego systemu podatków wewnętrznych od towarów i w związku z tym należy go 
rozpatrywać w myśl art. 90 TWE. 

Art. 90 traktatu WE stanowi, że państwa członkowskie nie stosują dyskryminującego 
opodatkowania, które polega na nakładaniu wyższych obciążeń podatkowych na przywożone 
produkty w stosunku do podobnych produktów krajowych. W przypadku opodatkowania 
używanych pojazdów silnikowych oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą stosować 
wyższych stawek podatkowych na sprowadzane pojazdy silnikowe niż na podobne pojazdy 
silnikowe, które zostały już zarejestrowane na krajowym rynku, ani stosować takich zasad 
obliczania podstawy opodatkowania, które prowadziłyby do wyższego opodatkowania 
samochodów pochodzących z innych państw członkowskich. Co do stawek podatkowych 
należy zaznaczyć, że dopóki ich poziom jest ustalany w sposób niedyskryminacyjny zarówno 
w stosunku do produktów sprowadzonych z zagranicy, jak i do produktów krajowych, nawet 
bardzo wysokie stawki podatkowe są zgodne z prawem wspólnotowym. Trybunał orzekł w 
sprawie Komisja przeciwko Danii, że art. 90 traktatu WE nie ma na celu krytyki nadmiernych 
poziomów opodatkowania oraz że państwa członkowskie mogą ustalać stawki podatkowe na 
poziomie, jaki uznają za stosowny.2 Nie istnieje zatem podstawa prawna, w oparciu o którą 
Wspólnota mogłaby zakwestionować poziom pobieranego w Rumunii podatku 
rejestracyjnego od samochodów. Jednakże Komisja stwierdziła, że pod innymi względami 
rumuński podatek rejestracyjny od samochodów okazuje się niezgodny z art. 90 traktatu WE. 

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Trybunału, jeśli wysokość podatku nałożonego na 
używany pojazd silnikowy pochodzący z innego państwa członkowskiego przekracza 
wysokość rezydualnego podatku zawartego w wartości podobnego pojazdu silnikowego już 
zarejestrowanego na krajowym rynku, stanowi to wyraźne naruszenie art. 90 traktatu WE.3
Zgodnie z opinią Trybunału możliwe jest uniknięcie dyskryminacyjnego traktowania 
zakazanego w art. 90 traktatu WE poprzez uwzględnienie spadku wartości sprowadzonego 
pojazdu, tj. poprzez obniżenie wysokości podatku w zależności od spadku wartości pojazdu.4

Komisja zbadała rumuńskie przepisy dotyczące podatku rejestracyjnego od samochodów i 
stwierdziła, że przepisy te naruszają zasadę równości traktowania ustanowioną w art. 90 
traktatu WE. W związku z tym wszczęto postępowanie w sprawie naruszenia przepisów, 
wysyłając oficjalne zawiadomienie do władz Rumunii, w którym zalecono dostosowanie jej 
przepisów prawnych do prawodawstwa wspólnotowego.

Rumunia przyznała, że naruszyła przepisy i w porozumieniu z Komisją opracowuje obecnie 
poprawki do krajowych przepisów prawnych w celu osiągnięcia zgodności 
zakwestionowanych przepisów z traktatem WE. 

  
1  Wyrok Trybunału z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie C-383/01 De Danske Bilimportører przeciwko 

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, Rec. 2003, str. I-06065, pkt 34. 
2 Wyrok Trybunału z dnia 11 grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Królestwu Danii, Rec. 1990, str. I-04509, pkt 10.
3 Wyrok Trybunału z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C- 393/98 Ministero Publico i Gomes Valente 

przeciwko Fazenda Publica, Rec. 2001, str. I-01327.
4 Wyrok Trybunału z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie C-345/93 Fazenda Pública i Ministério Público 

przeciwko Américo João Nunes Tadeu, Rec. 1995 str. I-00479, pkt 17.
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Wnioski

Komisja podjęła niezbędne środki, uzasadniając je naruszeniem art. 90 TWE, w celu 
zapewnienia, by Rumunia zmieniła swoje prawodawstwo.”
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