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Dotyczy: Petycji 0723/2007, którą złożył Mihai Cristel Bocseru (Rumunia), w sprawie 
opodatkowania samochodów używanych przywożonych do Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że rumuński podatek rejestracyjny od samochodów używanych 
przywożonych z zagranicy jest sprzeczny z prawodawstwem podatkowym UE, zgodnie 
z którym w przypadku produktów pochodzących z innych państw członkowskich żadne 
państwo członkowskie nie może stosować bezpośredniego ani pośredniego opodatkowania 
wewnętrznego, które byłoby wyższe niż opodatkowanie nakładane na podobne produkty 
krajowe. Składający petycję twierdzi, że Komisja Europejska, pomimo iż skierowała do 
Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia, nie podjęła kolejnego kroku w ramach 
ustanowionej w Traktacie procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i nie skierowała do Rumunii uzasadnionej opinii. W związku z tym 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą w celu zapewnienia, 
że Rumunia przestrzega swoich zobowiązań wynikających z traktatu WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2007 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Składający petycję twierdzi, że rumuński podatek rejestracyjny od samochodów używanych 
przywożonych z zagranicy jest sprzeczny z prawodawstwem podatkowym UE, zgodnie 
z którym w przypadku produktów pochodzących z innych państw członkowskich żadne 
państwo członkowskie nie może stosować bezpośredniego ani pośredniego opodatkowania 
wewnętrznego, które byłoby wyższe niż opodatkowanie nakładane na podobne produkty 
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krajowe. Składający petycję twierdzi, że Komisja Europejska, pomimo iż skierowała do 
Rumunii wezwanie do usunięcia uchybienia, nie podjęła kolejnego kroku w ramach 
ustanowionej w Traktacie procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego i nie skierowała do Rumunii uzasadnionej opinii. W związku z tym 
składający petycję wzywa Parlament Europejski do zajęcia się tą sprawą w celu zapewnienia, 
że Rumunia przestrzega swoich zobowiązań wynikających z traktatu WE.

Art. 90 traktatu WE stanowi, że państwa członkowskie nie mogą stosować dyskryminującego 
opodatkowania, które skutkowałoby nałożeniem większych obciążeń podatkowych na 
produkty przywożone niż na podobne produkty krajowe. W przypadku opodatkowania
używanych pojazdów silnikowych oznacza to, że państwa członkowskie nie mogą na 
przykład stosować stawek podatku od przywożonych pojazdów silnikowych, które byłyby 
wyższe niż podatki od podobnych pojazdów silnikowych zarejestrowanych na rynku 
krajowym, ani nie mogą stosować zasad obliczania podatku, które skutkowałyby wyższym 
opodatkowaniem samochodów pochodzących z innych państw członkowskich.

W szczególności zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, jeśli kwota pobierana od 
używanego pojazdu silnikowego pochodzącego z innego państwa członkowskiego przekracza 
podatek rezydualny zawarty w cenie podobnego pojazdu silnikowego, który został 
zarejestrowany na rynku krajowym, jednoznacznie oznacza to brak przestrzegania art. 90 
traktatu WE1. Według Trybunału dyskryminacji zakazanej artykułem 90 traktatu WE można 
uniknąć, jeżeli zostanie uwzględniona faktyczna utrata wartości przywiezionego pojazdu, a co 
za tym idzie – kwota podatku zostanie obniżona proporcjonalnie do utraty wartości pojazdu2.

Komisja przeanalizowała rumuńskie przepisy dotyczące podatków od rejestracji samochodów 
i doszła do wniosku, że przepisy te nie respektują zasady ustanowionej w art. 90 traktatu WE. 
W związku z tym w dniu 23 marca 2007 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Republice Rumunii, kierując 
wezwanie do usunięcia uchybienia i uzgodnienia ustawodawstwa Rumunii z prawem 
wspólnotowym.

Rumunia przyznała się do uchybienia i przygotowała kilka projektów przepisów prawnych 
mających na celu zaradzenie tej sytuacji. Po kilku posiedzeniach i intensywnych dyskusjach 
Komisja stwierdziła, że nie może uznać projektów za zadowalające i dnia 28 listopada 2007 r. 
skierowała do Rumunii uzasadnioną opinię.

Dnia 29 stycznia 2008 r. władze rumuńskie przesłały Komisji następny projekt przepisów, 
który wydaje się uwzględniać większość uwag przedstawionych przez Komisję podczas 
intensywnych dyskusji. Komisja jednak nie zamierza zakończyć postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, dopóki nie zostaną przyjęte przepisy 
zgodne z prawem wspólnotowym.

                                               
1 Wyrok Trybunału z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie C- 393/98 Ministero Publico i Gomes Valente 

przeciwko Fazenda Publica, Zb. Orz. 2001 str. I-01327.

2 Wyrok z dnia 9 marca 1995 r. w sprawie C-345/93 Fazenda Pública i Ministério Público przeciwko 
Américo João Nunes Tadeu, Zb. Orz. 1995 str. I-00479, pkt 17.



CM\746008PL.doc 3/3 PE414.096v01-00

PL

Wniosek

Komisja podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić uzgodnienie rumuńskich 
przepisów dotyczących opodatkowania samochodów z prawem wspólnotowym.
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