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Dotyczy: Petycji 1237/2007, którą złożyła Elena Caraba (Rumunia) w sprawie 
podatków od używanych samochodów wwożonych na teren Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest zdania, że opłata rejestracyjna pobierana w Rumunii w przypadku 
samochodów używanych jest zupełnie nierealistyczna. Odwołuje się ona w związku z tym do 
trudności i wydatków, z jakimi borykała się rejestrując w 1999 r. swój zakupiony 
w Niemczech samochód, Renault Kangoo. W związku z tym składająca petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań mających na celu dostosowanie rumuńskich 
przepisów rejestracyjnych do właściwego prawodawstwa UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 kwietnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lipca 2008 r.

I. Fakty

Składająca petycję jest zdania, że opłata rejestracyjna pobierana w Rumunii w przypadku 
samochodów używanych jest zupełnie nierealistyczna. Zauważa ona również, że Renault 
Kangoo z 1999 r., które zakupiła ona w Niemczech, jest klasyfikowane w tym kraju jako 
samochód D3, jednak zgodnie z prawodawstwem rumuńskim jego limity emisji 
zanieczyszczeń to EURO2 lub EURO3. W związku z tym składająca petycję zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań mających na celu dostosowanie rumuńskich 
przepisów rejestracyjnych do właściwych przepisów UE.
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II. Uwagi prawne

Po pierwsze należy odnotować, że na szczeblu Unii Europejskiej nie istnieje harmonizacja 
w dziedzinie podatków rejestracyjnych od samochodów. Oznacza to, że państwa 
członkowskie mogą nakładać podatki i jednostronnie podejmować decyzje co do ich 
wysokości i metod obliczania. Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Komisja przeciwko Danii
orzekł, że art. 90 traktatu WE nie ma na celu cenzurowania zbyt wysokich stawek
podatkowych, a państwa członkowskie mogą ustalać je na takim poziomie, jaki uznają za 
odpowiedni1. Według Trybunału nawet bardzo wysokich stawek podatkowych nie można 
uznać za sprzeczne z prawem wspólnotowym przy założeniu, że w ten sam sposób nakłada się
je na produkty krajowe i produkty przywożone z innych państw członkowskich. 

Szczególnie w dziedzinie opodatkowania używanych pojazdów silnikowych istnieje 
utrwalone orzecznictwo Trybunału, które mówi, że art. 90 traktatu WE nie jest przestrzegany, 
jeżeli kwota podatku nałożonego na używany pojazd silnikowy pochodzący z innego państwa 
członkowskiego przekracza podatek rezydualny zawarty w wartości podobnego pojazdu 
silnikowego, który został już zarejestrowany na rynku krajowym jako pojazd nowy2. Według 
Trybunału można uniknąć dyskryminacji zakazywanej w art. 90 traktatu WE, jeżeli 
uwzględnia się rzeczywisty spadek wartości importowanego pojazdu poprzez odpowiednie 
obniżenie kwoty podatku3.

Komisja dokładnie przeanalizowała rumuńskie przepisy dotyczące podatków rejestracyjnych 
od samochodów w świetle art. 90 traktatu WE i stwierdziła, że nie przestrzegają one zasady 
równego traktowania. Dlatego Komisja wystosowując w dniu 23 marca 2007 r. wezwanie do 
usunięcia uchybienia, zasygnalizowała Republice Rumunii przekonanie, że jej przepisy 
krajowe dotyczące podatków rejestracyjnych od samochodów są niezgodne z prawem 
wspólnotowym. W dniu 28 listopada 2007 r. Komisja przeszła do następnego etapu procedury 
w sprawie naruszenia, wydając uzasadnioną opinię i formalnie zwracając się do Rumunii 
o zmianę kwestionowanych przepisów. W końcu w dniu 21 kwietnia 2008 r. Rumunia 
przyjęła rozporządzenie specjalne, próbując dostosować swoje przepisy do wspólnotowego 
dorobku prawnego. 

Istnieją wstępne wskazania, że przyjęte prawodawstwo nie wydaje się być w sprzeczności 
z art. 90 traktatu WE. Jednak Komisja zamknie procedurę w sprawie naruszenia tylko 
wówczas, gdy upewni się, że ustawodawstwo to i jego ostateczne zastosowanie są zgodne
z traktatem WE.

W odniesieniu do zaklasyfikowania pojazdu silnikowego składającej petycję w kontekście 
norm emisji zanieczyszczeń EURO, to informację tę można znaleźć w certyfikacie zgodności 
WE tego pojazdu. Choć Komisja nie posiada odpowiednich informacji dla potwierdzenia tego 
faktu, to wnioskując z roku produkcji limitami emisji zanieczyszczeń przypisanymi 
rzeczonemu pojazdowi mogą być EURO 2 czy EURO 3. A zatem na podstawie mających 

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 11 grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

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

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

przeciwko Américo João Nunes Tadeu, ECR 1995 str. I-00479, punkt 17.
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zastosowanie przepisów rumuńskich jest on objęty wysokim podatkiem rejestracyjnym od 
samochodu. Jak już jednak wspomniano, kwestia stawek podatkowych leży w gestii państw 
członkowskich. 

III. Wnioski

Informacje zawarte w przedmiotowej petycji nie wskazują na naruszenie prawa 
wspólnotowego.
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