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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 156/2005 от Szilvia Deminger, с унгарско гражданство, относно 
регистрационната такса, която се заплаща в Унгария за внос на 
автомобили от други държави-членки на ЕС

1. Резюме на петицията 

Вносителката на петицията задава следния въпрос: регистрационната такса, с която в 
Унгария се облагат автомобили, внесени от други държави-членки на ЕС, в 
съответствие ли е със законодателството на ЕС, като се има предвид, че същата 
съставлява нарушение на правото на свободно движение на стоки в рамките на ЕС.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 4 юли 2005 г., Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 3 юли 2006 г.

Със закон CX 2003, с последващо изменение от 1 януари 2005 г., Унгария въвежда 
регистрационен данък за моторните превозни средства. Данъкът е дължим при първо 
пускане в движение на превозното средство по унгарските пътища след продажбата му 
по закона за ДДС, придобиване в рамките на Общността, внос и пререгистрация. По-
специално, данъкът става дължим и при пускане в движение по унгарските пътища на 
автомобил втора употреба, който е внесен от друга държава-членка. Съгласно 
горепосочения закон, унгарският данък за регистрация е в определен размер, който 
зависи от мощността на двигателя, вида използвано гориво и нормите за допустими 
емисии. Въпреки това, размерът на данъка не се променя в зависимост от това дали 
автомобилът, който подлежи на регистрация, е нов или втора употреба.
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Вносителката на петицията задава следния въпрос: „регистрационната такса, с която 
в Унгария се облагат автомобили, внесени от други държави-членки на ЕС, в 
съответствие ли е със законодателството на ЕС, като се има предвид, че същата 
съставлява нарушение на правото на свободно движение на стоки в рамките на ЕС?“.

При липсата на хармонизация на законодателството на равнището на Общността, 
държавите-членки са свободни да налагат регистрационни данъци, при условие че се 
съобразяват с първичното и вторично законодателство на Общността1. По отношение 
на първичното законодателство, те са длъжни да спазват член 90 от Договора за ЕО, 
който забранява на държавите-членки да налагат, пряко или косвено, каквито и да било 
вътрешни данъци върху продукти на други държави-членки, повече от наложените 
пряко или косвено върху подобни национални продукти. Този основен принцип на 
законодателството на Общността е от първостепенно значение в областта на данъчното 
облагане на автомобили, тъй като често във връзка с него се преценява съвместимостта 
на регистрационния данък със законодателството на Общността.

Комисията започна да проучва унгарския регистрационен данък с оглед на няколко 
аспекта. Основните моменти, които повдигат въпроса за съвместимостта, са тези, които 
се отнасят до нарушението на член 90 дотолкова, доколкото унгарският данък изглежда 
е вътрешен данък, който създава дискриминация между вносните автомобили, които 
предстои да бъдат пуснати в движение по унгарските пътища, и местните автомобили.

Следва да се отбележи, че в съответствие с утвърдената съдебна практика, липсата на 
национално производство на автомобили не възпира държава-членка да прилага член 
90, тъй като терминът „подобен национален продукт“ може да представлява продукт, 
който е станал национален, след като веднъж е внесен и предложен на националния 
пазар (Комисията срещу Дания, C-47/88).
В допълнение към това, в съответствие с утвърдената практика на Съда на 
Европейските общности, при налагане на регистрационен данък на моторни превозни 
средства държава-членка трябва да вземе предвид реалната стойност на превозното 
средство в момента на регистрация, за да се спази член 90. Съдът на Европейските 
общности съответно счете, че е „несъвместимо с член 95 на Договора за ЕИО (сега член 
90) държава-членка да облага автомобил втора употреба, внос от друга държава-
членка, с данък, който, изчислен без да се отчита действителната амортизация на 
автомобила, превишава остатъчния данък, включен в стойността на подобни 
моторни превозни средства втора употреба, които вече са регистрирани на 
национална територия“ (Nunes Tadeu, C-345/93, параграф 20; Комисията срещу Дания, 
C-47/88, параграф 22 и Комисията срещу Република Гърция, C-375/95).

Данъкът за регистрация на нов автомобил представлява процент от неговата стойност, 
                                               
1 Вж. Директива 83/182/EИО (OВ L 105, 23.4.1983 г.) за освобождаване от данъчно облагане в 

Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга, както и 
Директива 83/183/EИО (OВ L 105, 23.4.1983, стр. 64—65) за освобождаване от данъчно облагане при 
окончателен внос на имуществото на физически лица от една от държавите-членки.
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която с течение на времето намалява пропорционално на намаляването на стойността 
на автомобила. Следователно автомобилите втора употреба вече включват в стойността 
си размера на регистрационния данък, който намалява поради амортизацията на 
превозното средство. Оттук произтича, че ако реалното намаляване на стойността на 
използвано превозно средство не се отчита, данъкът, налаган на чуждестранен 
автомобил втора употреба, който предстои да бъде пуснат в движение в Унгария, 
винаги ще превишава остатъчната стойност на данъка, включен в стойността на 
автомобил втора употреба от същия тип модел, мощност на двигателя, вид използвано 
гориво и норми за допустими емисии, който вече съществува на унгарския пазар и 
който е регистриран в Унгария като нов.

Следователно, когато употребяван автомобил, внесен от друга държава-членка, 
подлежи на регистрация, фактът, че не се отчита реалното намаление на стойността му 
и че регистрационният данък не се намалява пропорционално, води до заключението, 
че така наложеният регистрационен данък представлява вътрешен данък, който може 
да доведе до дискриминация между чуждестранни продукти и подобни местни 
продукти. Комисията счита, че като налага регистрационен данък за новите 
автомобили, равен по стойност на този за автомобили втора употреба, унгарското 
законодателство нарушава член 90 на Договора за ЕО.

Комисията, на 12 октомври 2005 г., реши да изпрати официално уведомително писмо 
до Унгария. Въпреки това подчертава, че всяка съответна мярка на Комисията не 
гарантира правна защита на физически лица. Следователно в интерес на вносителката
на петицията е да подаде жалба до националните власти с оглед защитата на личните й
права.

4. Отговор на Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Преди всичко трябва да се отбележи, че на равнище Европейски съюз не съществува 
хармонизиране на законодателството в областта на данъците за регистрация на 
автомобили.1 Това означава, че държавите-членки могат да налагат тези данъци и да 
определят едностранно техните ставки и методи за изчисление. Следователно Унгария 
може да продължава да налага данък за регистрация на автомобили и да определя 
толкова висока ставка, колкото счете за необходимо (в Дания, например, подобен данък 
възлиза на до 180 % от стойността на автомобила). Тоест, няма разпоредба на 
Общността, което да изисква от Унгария да отмени регистрационния данък, налаган за 
нови или употребявани моторни превозни средства. Няма и разпоредба на Общността, 
която да регулира тази данъчна ставка.2 Следователно Унгария е свободна да облага с 

                                               
1 На 5 юли 2005 г. Комисията представи предложение за Директива (COM/2005/261 окончателен) която, 

inter alia, включва премахване на регистрационните данъци за автомобили за преходен период от пет 
до десет години. Тъй като приемането на предложението изисква единодушие от страна на държавите-
членки, то все още не е прието.

2 Съдът на Европейските общности постанови, че член 90 от Договора за ЕО не може да се приложи за 
санкциониране на превишените данъчни ставки и че държавите-членки могат да определят данъчни ставки в 
размер, който считат за подходящ. Виж Решение на Съда на Европейските общности от 11 декември 1990 г. по 
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регистрационен данък автомобилите, регистрирани за първи път на нейна територия, 
дори регистрационният данък за тези автомобили вече да е платен в друга държава-
членка.
Въпреки това Унгария трябва да гарантира, че националното й законодателство е в 
съответствие с член 90 от Договора за ЕО. Националните разпоредби са в нарушение на 
член 90 от Договора за ЕО, ако, например, облагат подобни вносни или произведени в 
страната превозни средства с различни данъчни ставки или изчисляват размера на 
данъка за местни или вносни стоки по различни методики, което води до по-високо 
данъчно облагане на стоките от други държави-членки. В момента, изглежда, случаят с 
Унгария по отношение на новите моторни превозни средства не е такъв.

По отношение на използваните моторни превозни средства, съгласно тълкуванието на 
Съда на Европейските общности, член 90 от Договора за EО се счита за нарушен, ако 
регистрационният данък облага с по-голяма ставка използваните автомобили, които 
произхождат от други държави-членки, отколкото подобните използвани превозни 
средства, които вече са регистрирани на територията на съответната държава-членка.

Комисията счете, че унгарското регистрационно данъчно законодателство нарушава 
член 90 от Договора за ЕО и следователно откри процедура за нарушение срещу 
Унгария, в рамките на която на 18 декември 2005 г се обърна с официално 
уведомително писмо към Унгария.

След получаване на писмото, Унгария отмени тогавашната допълнителна такса от 25 % 
за вносните автомобили, въведе фиксирана амортизационна скала за използваните 
автомобили и въведе процедура по обжалване, чрез която всеки данъкоплатец може да 
оспори размера на данъка, определен съгласно фиксираната скала. След анализ на 
измененията, влезли в сила от 1 януари 2006 г., Комисията изпрати на 4 юли 2006 г. 
допълнително официално уведомително писмо до унгарските органи, с което оспори 
фиксираната амортизационна скала, тъй като счете, че продължава да е несъвместима с 
член 90 от Договора за ЕО, тъй като в повечето случаи изглежда не е достатъчно 
динамична, за да позволи при регистрацията на автомобили втора употреба да се отчете 
реалното намаляване на стойността им, както постанови Съдът на Европейските 
общности.

На 5 октомври 2006 г. Съдът на Европейските общности излезе с решение1 относно 
данъчното облагане на автомобили втора употреба в Унгария по делата, заведени 
срещу законодателството във вида му преди промените от 2006 г. Решението на Съда
на Европейските общности е в съответствие със становището на Комисията. Освен 
това, Съдът отказа да ограничи във времето действието на решението, тъй като не 
счете, че Унгария  ще срещне сериозни затруднения да възстанови тази част от данъка, 
която е наложена в нарушение на законодателството на Общността. Вследствие на 
това, Унгария е задължена да възстанови на купувачите на автомобили втора употреба 
                                                                                                                                                  

дело C-47/88 Комисията на Европейските общности срещу Кралство Дания, ECR 1990 г., стр. I-04509, параграф 
10.

1 Съвместни дела: Ilona Németh срещу Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága
(дело номер C-333/05) и Ákos Nádasdi срещу Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális 
Parancsnoksága (C-290/05).
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тази част от регистрационния данък, която превишава остатъчния данък, включен в 
стойността на подобни превозни средства, които вече са регистрирани на национална 
територия.

След произнасянето на горепосоченото решение Унгария отново промени съответното 
законодателство. Измененията влязоха в сила на 5 февруари 2007 г. Измененото 
законодателство въведе модифицирана амортизационна скала, която в сравнение с 
предишната по-добре отразява истинското обезценяване на превозните средства.

За да се съобрази с горепосоченото съдебно решение по отношение на 
възстановяването на внесения данък, Унгария прие и Закон за данъчно възстановяване, 
който влезе в сила от 15 февруари и съгласно който бяха възстановени данъците на 
почти всички данъкоплатци, подали заявление за това.

         Заключение

Въпреки че бяха внесени значителни подобрения в унгарското законодателство за 
регистрационния данък, Комисията все още не е приключила процедурата за 
нарушение, тъй като продължават контактите с унгарските органи с оглед 
допълнително изясняване на някои второстепенни въпроси, свързани с 
амортизационната скала.

5. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

В допълнение към съобщението си от 19 октомври 2007 г., Комисията би искала да 
направи следните допълнителни коментари.

Законодателство на ЕО 

На равнище Европейски съюз не съществува хармонизиране на данъците за 
регистрация на автомобили. Това означава, че държавите-членки могат да налагат тези 
данъци и да определят едностранно техните ставки и методи за изчисление. Съответно 
държавите-членки могат да продължават да налагат данък за регистрация на 
автомобили и да определят толкова висока ставка, колкото счетат за необходимо (в 
Дания, например, подобен данък възлиза на до 180 % от стойността на автомобила).

Тези данъци обаче трябва да са съобразени с Договора за ЕО и по-специално с член 90 
от него.

Следователно Унгария е свободна да облага с регистрационен данък автомобилите, 
регистрирани за първи път на нейна територия, дори регистрационният данък за тези 
автомобили вече да е платен в друга държава-членка, при условие че този данък е 
съвместим с член 90 от Договора за ЕО.

История на облагането с регистрационен данък в Унгария 

Със закон CX от 2003 г. („Законът“) Унгария въвежда регистрационен данък.
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Комисията счете, че Законът нарушава член 90 от Договора за ЕО и откри процедура за 
нарушение (2005/4256) срещу Унгария. В рамките на тази процедура на 18 октомври
2005 г. Комисията се обърна с официално уведомително писмо към Унгария.

Считано от 1 януари 2006 г. Унгария внесе изменения в своето законодателство за 
регистрационния данък. Измененията въведоха фиксирана амортизационна скала въз 
основа на възрастта на превозното средство.

На 4 юли 2006 г. Комисията изпрати допълнително официално уведомително писмо до 
Унгария, с което оспори съвместимостта на фиксираната амортизационна скала с член 
90 от Договора за ЕО. Комисията счете, че тази фиксирана амортизационна скала в 
повечето случаи изглежда не е достатъчно динамична, за да позволи при регистрацията 
на автомобили втора употреба да се отчете реалното намаляване на стойността им, 
както изисква съдебната практика на Съда на ЕО.

На 5 октомври 2006 г., във връзка с две преюдициални запитвания, Съдът на ЕО излезе 
с решение относно унгарския регистрационен данък по делата, заведени в Съда, срещу 
законодателството във вида му преди промените от 2006 г. 

Вследствие на решението по делото Nádasdi унгарският парламент прие Закон CXXX 
от 2007 г. за възстановяване на регистрационния данък.

Последни изменения на унгарското законодателство и настоящо положение 

Изменения от 5 февруари 2007 г. 
Унгария промени своето законодателство за регистрационния данък, като прие Закон 
CXXXI от 2006 г., който влезе в сила на 5 февруари 2007 г. 
Вариантът на действащата амортизационна таблица към момента на настоящото 
съобщение е този, предвиден с това изменение.

Решение на Съда на Европейските общности (Комисията срещу Република Гърция, 20 
септември 2007 г.)

След иск за установяване на неизпълнение на задължения, на 20 септември 2007 г. 
Съдът излезе с решение относно гръцкия регистрационен данък.
Сред обективните критерии, на които може да се основава фиксираната 
амортизационна скала, Съдът посочи възрастта, километража, общото състояние, 
начина на задвижване, марката или модела на превозното средство.

Процедура на обжалване от 1 април 2008 г.

Считано от 1 април 2008 г., Министерството на икономиката и транспорта и 
Министерството на финансите съвместно публикуваха Указ 13/2008 относно таксата на 
индивидуалното облагане с регистрационен данък и други процедурни правила 
(„Указът“). Процедурата на обжалване бе включена в нов раздел в Закона под
наименованието данъчно облагане по специфични правила.
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Съгласно Указа собственикът на автомобила може, след като внесе авансово сумата от 
45 000 унгарски форинта (приблизително 180 евро), да оспори индивидуалния данък, 
наложен от митническите власти, и да поиска подробна проверка от експерти на 
стойността на употребявания вносен автомобил въз основа на критерии (километраж, 
техническо и общо състояние на превозното средство, сравнение между стойността на 
вносния употребяван автомобил и стойността на подобно референтно превозно 
средство), които не са посочени в Закона.

Унгария определи един-единствен орган с изключителни компетенции да разглежда 
исковете за индивидуално данъчно оценяване в Békéscsaba — отдалечен град близо до 
границата с Румъния, на 200 км от Будапеща.

В писмо от 22 април 2008 г. Комисията поиска информация от Унгария по тези два 
аспекта (критериите за амортизация и обжалването).

Заключение 

След разглеждане на отговора на Унгария от 3 юли 2008 г., Комисията достигна до 
заключението, че настоящата процедура за нарушение не може да бъде прекратена.
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