
CM\746008RO.doc PE414.096v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

 Comisia pentru petiții

26.9.2008

 COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiția nr. 0723/2007, adresată de Mihai Cristel Bocseru, de naționalitate 
română, privind taxa pentru mașinile rulate, importate în România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că taxa de înmatriculare română pentru mașinile rulate, importate din 
străinătate, este în conflict cu legislația fiscală a UE, care prevede că niciun stat membru nu 
are voie să impună, direct sau indirect, taxe interne pe produse provenind din alte state 
membre mai mari decât taxa impusă pe produse interne similare. Petiționarul se plânge că, 
deși Comisia a trimis României o scrisoare de somare, aceasta nu a parcurs următoarea etapă 
din procedura privind încălcarea tratatului și nu a emis un aviz motivat. În consecință, 
petiționarul solicită Parlamentului European să reia problema, astfel încât să se asigure că 
România își respectă obligațiile conform Tratatului CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008.

Petiționarul susține că taxa de înmatriculare română pentru mașinile rulate, importate din 
străinătate, este în conflict cu legislația fiscală a UE, care prevede că niciun stat membru nu 
are voie să impună, direct sau indirect, taxe interne pe produse provenind din alte state 
membre mai mari decât taxa impusă pe produse interne similare. Petiționarul se plânge că, 
deși Comisia a trimis României o scrisoare de somare, aceasta nu a parcurs următoarea etapă 
din procedura privind încălcarea tratatului și nu a emis un aviz motivat. În consecință, 
petiționarul solicită Parlamentului European să reia problema, astfel încât să se asigure că 
România își respectă obligațiile conform Tratatului CE.
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Articolul 90 din Tratatul CE prevede că statele membre nu pot menține o taxă discriminatorie, 
deoarece acest lucru duce la o povară fiscală impusă pentru produsele importate mai degrabă 
decât pentru produse interne similare. În ceea ce privește taxa pe autovehiculele rulate, acest 
lucru înseamnă că, de exemplu, statele membre nu pot aplica rate mai mari de impozitare pe 
autovehiculele importate decât pe autovehicule similare, care au fost deja înmatriculate pe 
piața internă, sau menține asemenea modalități de calculare a taxei, care ar conduce la o 
taxare mai mare a mașinilor provenite din alte state membre.  

Mai mult, în conformitate cu jurisprudența constantă a Curții, dacă valoarea taxei percepute 
pe un autovehicul rulat provenit dintr-un alt stat membru depășește o taxă reziduală inclusă în 
valorea unui autovehicul similar, care a fost înmatriculat deja pe piața internă, aceasta 
înseamnă că articolul 90 din Tratatul CE nu a fost respectat1. Conform Curții, discriminarea 
prevăzută la articolul 90 din Tratatul CE poate fi evitată dacă se ia în considerare o depreciere 
reală a vehiculului importat prin reducerea valorii taxei în funcție de deprecierea vehiculului2.

Comisia a analizat normele românești privind taxele de înmatriculare și a ajuns la concluzia 
că acestea nu respectă principiul egalității de tratament stabilit de articolul 90 din Tratatul CE. 
Prin urmare, la 23 martie 2007, Comisia a deschis o procedură privind încălcarea împotriva 
Republicii România, trimițând o scrisoare de somare solicitându-i să aducă legislația sa în 
linie cu dreptul comunitar. 

România a recunoscut încălcarea și a pregătit mai multe proiecte de lege cu scopul de a 
rectifica situația. După o serie de întruniri și discuții intense, Comisia nu a putut accepta 
proiectele ca fiind satisfăcătoare și, la 28 noiembrie 2007, a adresat Republicii România un 
aviz motivat. 

La 29 ianuarie 2008, autoritățile române au trimis Comisiei un alt proiect de lege, care pare să 
ia în considerare majoritatea observațiilor furnizate de către Comisie în timpul discuțiilor 
intense. Cu toate acestea, Comisia va încheia procedura privind încălcarea doar atunci când va 
fi adoptată legislația în conformitate cu dreptul comunitar.

Concluzie

Comisia ia orice măsură necesară pentru a asigura că legislația română privind taxa pe 
autovehicule respectă dreptul comunitar.

                                               
1 Hotărârea Curții din 22 februarie 2001 în cauza C- 393/98 Ministero Publico și Gomes Valente v Fazenda 

Publica, ECR 2001, p. I-01327.

2 Hotărârea din 9 martie 1995 în cauza C-345/93 Fazenda Pública și Ministério Público v Américo João 
Nunes Tadeu, ECR 1995 Pagina I-00479, punctul 17.
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