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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0723/2007, внесена от Mihai Cristel Bocseru, с румънско 
гражданство, относно облагането с данък на употребявани коли, 
внасяни в Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че данъкът в Румъния за регистрация на коли втора 
употреба, които се внасят от чужбина, е в противоречие с данъчното законодателство 
на ЕС, според което държавите-членки не могат да налагат преки или косвени 
вътрешни данъци върху продукти от други държави-членки, които са по-високи от 
данъците, налагани на подобни национални продукти. Вносителят на петицията се 
оплаква, че Комисията, въпреки че е изпратила писмо за официално известие до 
Румъния, не е предприела следващата стъпка от процедурата за нарушение на 
Договора, и е издала мотивирано становище. Ето защо той призовава Европейския 
парламент да се заеме с въпроса, за да гарантира, че Румъния ще приведе в 
съответствие разпоредбите си съгласно Договора за ЕО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4.

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че данъкът в Румъния за регистрация на коли втора 
употреба, които се внасят от чужбина, е в противоречие с данъчното законодателство 
на ЕС, според което държавите-членки не могат да налагат преки или косвени 
вътрешни данъци върху продукти от други държави-членки, които са по-високи от 
данъците, налагани на подобни национални продукти. Вносителят на петицията се 
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оплаква, че Комисията, въпреки че е изпратила писмо за официално известие до 
Румъния, не е предприела следващата стъпка от процедурата за нарушение на 
Договора, и е издала мотивирано становище. Ето защо той призовава Европейския 
парламент да се заеме с въпроса, за да гарантира, че Румъния ще спази задълженията си
съгласно Договора за ЕО.

В член 90 от Договора за ЕО се казва, че държавите-членки не могат да поддържат 
дискриминационно облагане, което води до налагането на по-голяма данъчна тежест
върху вносните продукти, отколкото върху подобни национални продукти. По 
отношение на превозните средства втора употреба това означава, че, например, 
държавите-членки не могат да налагат по-високи данъчни ставки върху внесени 
превозни средства от тези, които се налагат върху подобни превозни средства, вече 
регистрирани на националния пазар, или да поддържат такъв модел за определяне на 
данъците, който би довел до по тежко данъчно облагане на леки автомобили, идващи от 
други държави-членки.

По-конкретно, според добре установена практика на Съда, ако данъкът, с който се 
облагат превозните средства втора употреба, идващи от други държави-членки, 
превишава остатъчния данък, включен в стойността на подобно превозно средство, 
което вече е регистрирано на националния пазар, то член 90 от Договора за ЕО 
определено не е спазен1. Според Съда, дискриминацията, забранена от член 90 от 
Договора за ЕО, може да бъде избегната, ако се вземе предвид реалното обезценяване 
на внесеното превозно средство, като се намали стойността на данъка в зависимост от 
обезценяването на превозното средство2.

Комисията анализира румънските правилници за данъците за регистрация на леки 
автомобили и заключи, че те не спазват принципа на недопускане на дискриминация, 
съдържащ се в член 90 от Договора за ЕО. След това, на 23 март 2007 г., Комисията 
откри процедура за нарушение срещу Република Румъния, като изпрати писмо за 
официално известие, с което настоява Румъния да приведе законодателството си в 
съответствие със законодателството на Общността.

Румъния е признала нарушението и е изготвила няколко проектозакона с цел 
коригиране на ситуацията. След провеждането на няколко заседания и интензивни 
дискусии, Комисията не можа да приеме проектите за задоволителни и на 28 ноември 
2007 г. е изпрати до Република Румъния мотивирано становище.

На 29 януари 2008 г. румънските органи са изпратили до Комисията друг проектозакон, 
който изглежда взема предвид повечето от коментарите, направени от Комисията по 
време на интензивни дискусии. Въпреки това, Комисията ще прекрати процедурата за 
нарушение едва тогава, когато законодателството, което е в съответствие със 
законодателството на Общността, бъде прието.
                                               
1 Решение на Съда от 22 февруари 2001 г. по дело C- 393/98 Ministero Publico and Gomes Valente v 

Fazenda Publica, ECR 2001 г., стр. I-01327.

2 Решение от 9 март 1995  г. по дело C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público v Américo João
Nunes Tadeu, ECR 1995 г. стр. I-00479, точка 17.
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Заключение

Комисията предприема всички необходими стъпки, за да гарантира, че Румъния ще 
приведе законодателството си за облагане на леки автомобили в съответствие със
законодателството на Общността.
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