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Dotyczy: Petycji 156/2005, którą złożyła Szilvia Deminger (Węgry) w sprawie opłaty 
rejestracyjnej pobieranej na Węgrzech od przywozu pojazdów z innych państw 
członkowskich

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję pragnie się dowiedzieć, czy opłata rejestracyjna nakładana na Węgrzech 
na pojazdy przywożone z innych państw członkowskich jest zgodna z prawodawstwem UE, 
ponieważ jest zdania, że stanowi ona naruszenie swobodnego przepływu towarów w UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 lipca 2005 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 3 lipca 2006 r.

Na mocy ustawy CX 2003, zmienionej z dniem 1 stycznia 2005 r., władze węgierskie 
wprowadziły podatek rejestracyjny w odniesieniu do pojazdów silnikowych. Podatek 
należy opłacić przy wprowadzeniu pojazdu do użytkowania na terytorium Węgier 
w przypadku jego sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT, zakupu na terytorium 
Wspólnoty, przywozu i przekształcenia. Należy zaznaczyć, że uiszczenie podatku jest 
wymagane również w przypadku samochodu używanego, przywiezionego z innego 
państwa członkowskiego, który jest wprowadzany do użytkowania na terytorium 
Węgier. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą węgierski podatek rejestracyjny jest 
naliczany według stałych stawek, których wysokość zależy od mocy silnika, rodzaju 
stosowanego paliwa oraz norm emisji. Wysokość należnego podatku nie zmienia się 
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jednak w zależności od tego, czy samochód, który ma zostać zarejestrowany, jest nowy 
czy używany. 

Składająca petycję chciałaby się dowiedzieć, „czy opłata rejestracyjna nakładana na 
Węgrzech na pojazdy przywożone z innych państw członkowskich jest zgodna 
z prawodawstwem UE, ponieważ jest zdania, że stanowi ona naruszenie swobodnego 
przepływu towarów w UE”.

Wobec braku harmonizacji na szczeblu wspólnotowym państwa członkowskie mogą 
nakładać podatek rejestracyjny pod warunkiem, że przestrzegają przy tym 
wspólnotowego prawa pierwotnego i wtórnego1. Jeżeli chodzi o prawo pierwotne, 
państwa członkowskie mają obowiązek przestrzegać art. 90 traktatu WE, w którym 
zabrania się państwom członkowskim nakładania bezpośrednio lub pośrednio na 
produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek 
rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne 
produkty krajowe. Ta podstawowa zasada prawa wspólnotowego ma zasadnicze 
znaczenie w dziedzinie opodatkowania samochodów, ponieważ najczęściej to właśnie 
pod tym względem oceniana jest zgodność podatku rejestracyjnego z prawem 
wspólnotowym.

Rozpoczęta przez Komisję analiza węgierskiego podatku rejestracyjnego obejmuje kilka 
aspektów. Najważniejszą kwestią rodzącą wątpliwości jest problem zgodności z art. 90, 
ponieważ węgierski podatek wydaje się stanowić podatek wewnętrzny, dyskryminujący 
samochody przywiezione, które mają być użytkowane na terytorium Węgier, 
w stosunku do samochodów krajowych. 

Warto wspomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem brak krajowej produkcji 
samochodów nie uniemożliwia państwu członkowskiemu stosowania art. 90, ponieważ 
określenie „podobne produkty krajowe” może również obejmować produkty, które stały 
się produktami krajowymi po przywiezieniu i wprowadzeniu na krajowy rynek (Komisja 
przeciwko Danii, C-47/88).
Co więcej, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału państwa członkowskie, 
nakładając podatek rejestracyjny na pojazdy silnikowe, mają obowiązek uwzględnić 
rzeczywistą wartość pojazdu w chwili rejestracji, aby zachować zgodność z art. 90. 
Trybunał orzekł, że „nakładanie przez państwo członkowskie na samochody używane 
pochodzące z innego państwa członkowskiego podatku, który jest naliczany bez 
uwzględnienia rzeczywistego spadku wartości pojazdu, a przez to jest wyższy od podatku 
wliczonego do wartości podobnego używanego pojazdu silnikowego zarejestrowanego 
już na terytorium danego państwa, jest niezgodne z art. 95 traktatu EWG (obecny art. 
90)” (Nunes Tadeu, C-345/93, ust. 20; Komisja przeciwko Danii, C-47/88, ust. 22 oraz 

                                               
1 Patrz dyrektywa 83/182/EWG (Dz.U. L 105 z 23.04.1983) w sprawie zwolnień podatkowych we Wspólnocie, 

dotyczących niektórych środków transportu czasowo wwożonych do jednego państwa członkowskiego 
z innego państwa członkowskiego oraz dyrektywa 83/183/EWG (Dz.U. L 105 z 23.04.1983, str. 64-65) 
w sprawie zwolnień od podatku stosowanych do przywozu na stałe z państw członkowskich majątku 
prywatnego osób fizycznych.
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Komisja przeciwko Republice Greckiej, C-375/95). 

Podatek rejestracyjny nakładany na nowe samochody stanowi w istocie odsetek jego 
wartości, zmniejszający się z czasem proporcjonalnie do obniżającej się wartości 
samochodu. W rezultacie wartość samochodów używanych obejmuje już kwotę podatku 
rejestracyjnego, która zmniejszyła się z uwagi na zużycie pojazdu w trakcie jego 
eksploatacji. Wynika z tego, że jeżeli rzeczywisty spadek wartości pojazdu używanego 
nie jest brany pod uwagę, podatek nakładany na zagraniczne samochody używane, które 
mają być użytkowane na terytorium Węgier, będzie zawsze wyższy od pozostałej kwoty 
podatku wliczonego w wartość tego samego modelu samochodu używanego, o tej samej 
pojemności silnika, normie emisji i o tym samym poziomie zużycia paliwa, który został 
już wprowadzony na rynek węgierski, a został zarejestrowany na Węgrzech jako pojazd 
nowy. 

W związku z tym w przypadku, gdy samochód używany pochodzący z innego państwa 
członkowskiego podlega rejestracji, z faktu, że nie uwzględniono rzeczywistego spadku 
jego wartości oraz nie zmniejszono odpowiednio wysokości podatku rejestracyjnego, 
wynika, że naliczony w ten sposób podatek rejestracyjny jest podatkiem wewnętrznym 
dyskryminującym produkty zagraniczne w stosunku do podobnych produktów 
krajowych. Zdaniem Komisji ustawodawstwo węgierskie nakładające na nowe pojazdy 
podatek rejestracyjny w wysokości równej podatkowi obowiązującemu w stosunku do 
pojazdów używanych narusza art. 90 traktatu WE.

W dniu 12 października 2005 r. Komisja postanowiła skierować do władz węgierskich 
wezwanie do usunięcia uchybienia. Komisja pragnie jednak podkreślić, że żaden 
z odnośnych instrumentów, którymi dysponuje, nie gwarantuje obywatelom ochrony 
prawnej. W związku z powyższym składająca petycję, chcąc zapewnić ochronę swoich 
praw, powinna wszcząć postępowanie odwoławcze przed władzami krajowymi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 października 2007 r.

Po pierwsze, należy zauważyć, że na szczeblu Unii Europejskiej nie ma harmonizacji 
w zakresie podatków od rejestracji samochodów1. Oznacza to, że państwa członkowskie 
mogą nakładać te podatki i podejmować jednostronne decyzje co do ich wysokości 
i metod obliczania. Węgry mogą zatem stosować podatek od rejestracji samochodu 
i ustalać jego wysokość na poziomie, jaki uznają za stosowny (na przykład w Danii 
podobny podatek może sięgać nawet 180% wartości pojazdu). Innymi słowy nie istnieje 
żaden przepis wspólnotowy, który wymagałby od Węgier zrezygnowania z podatku 
rejestracyjnego nakładanego na nowe lub używane pojazdy silnikowe. Ponadto nie 
istnieje żaden przepis wspólnotowy, który regulowałby wysokość tego podatku2. Węgry 

                                               
1 Dnia 5 lipca 2005 r. Komisja Europejska złożyła wniosek w sprawie dyrektywy (COM/2005/261/końcowy), 

która obejmuje między innymi zniesienie samochodowych podatków rejestracyjnych w okresie przejściowym 
o długości od pięciu do dziesięciu lat. Ponieważ przyjęcie wniosku wymaga jednomyślności państw 
członkowskich, wniosek nie został jeszcze przyjęty.

2 ETS orzekł, że art. 90 traktatu WE nie ma na celu krytyki nadmiernych poziomów opodatkowania oraz że państwa 
członkowskie mogą ustalać stawki podatkowe na poziomie, jaki uznają za stosowny. Patrz wyrok Trybunału z dnia 11 
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mogą zatem swobodnie nakładać podatki rejestracyjne na samochody, które rejestruje 
się na ich terytorium po raz pierwszy, nawet jeśli w przypadku tych samochodów 
podatek rejestracyjny został uprzednio zapłacony w innym państwie członkowskim.

Węgry muszą jednak zapewnić zgodność ustawodawstwa krajowego z art. 90 traktatu 
WE. Przepisy krajowe są sprzeczne z art. 90 TWE, jeśli na przykład nakładają odmienne 
podatki na podobne pojazdy silnikowe przywożone z zagranicy i produkowane w kraju 
lub jeśli stosują odmienne metody obliczania wysokości podatku od towarów krajowych 
i przywożonych z zagranicy, co prowadzi do większego obciążenia podatkami towarów 
pochodzących z innych państw członkowskich. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby na 
Węgrzech dochodziło do wymienionych nieprawidłowości w przypadku nowych 
pojazdów silnikowych.

Jeśli chodzi o używane pojazdy silnikowe, zgodnie z wykładnią ETS do złamania art. 90 
TWE dochodzi wówczas, gdy podatek rejestracyjny w większym stopniu obciąża 
pojazdy pochodzące z innego państwa członkowskiego niż podobne pojazdy używane 
zarejestrowane na terytorium odnośnego państwa członkowskiego.

Komisja Europejska uznała, że węgierskie ustawodawstwo dotyczące podatku 
rejestracyjnego narusza art. 90 i w związku z tym wszczęła postępowanie w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom, w ramach 
którego dnia 18 grudnia 2005 r. skierowała do Węgier wezwanie do usunięcia 
uchybienia.

Po otrzymaniu tego pisma Węgry uchyliły dwudziestopięcioprocentową dopłatę 
pobieraną wówczas za pojazdy przywożone z zagranicy, wprowadziły stałą skalę 
amortyzacji dla pojazdów używanych i stworzyły procedurę odwoławczą, dzięki której 
podatnik może zakwestionować wysokość podatku obliczonego na podstawie stałej 
skali. Po przeanalizowaniu tych zmian, które weszły w życie dnia 1 stycznia 2006 r., 
dnia 4 lipca 2006 r., Komisja Europejska skierowała do węgierskich władz dodatkowe 
wezwanie do usunięcia uchybienia, kwestionując stałą skalę amortyzacyjną, którą 
w dalszym ciągu uznawała za niezgodną z art. 90 traktatu WE, ponieważ w większości 
przypadków skala ta wydawała się niewystarczająco dynamiczna, aby umożliwić 
uwzględnienie rzeczywistego spadku wartości samochodów używanych w chwili 
rejestracji, zgodnie z wymogiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Dnia 5 października 2006 r. ETS wydał wyrok1 dotyczący opodatkowania samochodów 
używanych na Węgrzech w skierowanych do Trybunału sprawach przeciwko 
ustawodawstwu obowiązującemu przed zmianami wprowadzonymi w 2006 r. Wyrok 
wydany przez Trybunał był zgodny ze stanowiskiem Komisji Europejskiej. Ponadto 
Trybunał odmówił uznania przedawnienia wyroku, ponieważ stwierdził, że Węgrom nie 
grożą żadne poważne trudności wynikające ze zwrotu części podatku, która została
nałożona niezgodnie z prawem Wspólnoty. W rezultacie Węgry zostały zobowiązane do 

                                                                                                                                                  
grudnia 1990 r. w sprawie C-47/88 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Danii, Zb. Orz. 1990, str. I-
04509, pkt. 10.

1 Sprawy połączone Ilona Németh przeciwko Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (sprawa C-
333/05) i Ákos Nádasdi przeciwko Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05).
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zwrócenia nabywcom samochodów używanych części podatku rejestracyjnego, która 
przekroczyła kwotę podatku rezydualnego zawartego w wartości podobnych pojazdów 
zarejestrowanych na terytorium krajowym. 

Po wydaniu wspomnianego wyroku Węgry ponownie zmieniły odnośne 
ustawodawstwo. Zmiany weszły w życie dnia 5 lutego 2007 r. Zmienione 
ustawodawstwo zawiera zmodyfikowaną skalę amortyzacyjną, która lepiej niż 
poprzednia skala odzwierciedla rzeczywisty spadek wartości pojazdów. 

W celu dostosowania się do wspomnianego wyroku w kwestii zwrotu poniesionych 
kosztów Węgry przyjęły ustawę o zwrocie podatku, która weszła w życie dnia 
15 lutego. Zgodnie z ustawą podatki zwrócono niemal wszystkim płatnikom, którzy 
złożyli stosowny wniosek.

Wniosek

Pomimo że węgierskie ustawodawstwo o podatku rejestracyjnym zostało znacznie 
udoskonalone, Komisja Europejska nie zamknęła jeszcze postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, ponieważ nadal pozostaje 
w kontakcie z węgierskimi władzami w celu wyjaśnienia pewnych dodatkowych 
aspektów dotyczących skali amortyzacyjnej.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Po komunikacie z dnia 19 października 2007 r. Komisja chciałaby przekazać następujące 
uwagi dodatkowe.

Prawo WE

Podatki od rejestracji samochodów nie są zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej. 
Oznacza to, że państwa członkowskie mogą nakładać te podatki i podejmować jednostronne 
decyzje co do ich wysokości i metod obliczania. Państwa członkowskie mogą zatem stosować 
podatek od rejestracji samochodu i ustalać jego wysokość na poziomie, jaki uznają 
za stosowny (na przykład w Danii podobny podatek wynosi do 180% wartości pojazdu). 

Jednak podatki te muszą być zgodne z traktatem WE, a szczególnie z art. 90 traktatu WE.

Węgry mogą zatem swobodnie nakładać podatek rejestracyjny na samochody, które rejestruje 
się na ich terytorium po raz pierwszy, nawet jeśli w przypadku tych samochodów podatek 
rejestracyjny został uprzednio zapłacony w innym państwie członkowskim. Podatek taki musi 
być jednak zgodny z art. 90 traktatu WE.

Kontekst nałożenia podatku rejestracyjnego na Węgrzech

Na mocy ustawy CX z 2003 („ustawy”) Węgry wprowadziły podatek rejestracyjny.

Komisja uznała, że ustawa ta narusza art. 90 Traktatu i zainicjowała procedurę w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom (2005/4256). 
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W tym kontekście w dniu 18 października 2005 r. Komisja wystosowała do Węgier wezwanie 
do usunięcia uchybienia.

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r. Węgry zmieniły prawodawstwo w dziedzinie 
podatków rejestracyjnych. Modyfikacja polegała na wprowadzeniu stałej tabeli 
amortyzacyjnej bazującej na wieku pojazdu.

W dniu 4 lipca 2006 r. Komisja przesłała do Węgier dodatkowe wezwanie do usunięcia 
uchybienia, kwestionując zgodność stałej tabeli amortyzacyjnej z art. 90 traktatu WE. 
Komisja twierdzi, że stała amortyzacja wydaje się niewystarczająco dynamiczna, 
aby umożliwić uwzględnienie w większości przypadków rzeczywistego spadku wartości 
samochodów używanych w chwili rejestracji, co wymagane jest na mocy prawa 
precedensowego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W dniu 5 października 2006 r. w kontekście dwóch wniosków o wydanie orzeczenia 
wstępnego ETS wydał wyrok dotyczący węgierskiego podatku rejestracyjnego 
w skierowanych do Trybunału sprawach przeciwko ustawodawstwu obowiązującemu przed 
zmianami wprowadzonymi w 2006 r.

Na skutek wyroku Nádasdi parlament węgierski przyjął ustawę CXXX z 2007 r. o zwrocie 
podatku rejestracyjnego.

Niedawne wydarzenia dotyczące prawodawstwa węgierskiego i aktualna sytuacja

Zmiany, które weszły w życie w dniu 5 lutego 2007 r.
Przyjmując ustawę CXXXI z 2006 r., Węgry dokonały zmiany prawa dotyczącego podatku 
rejestracyjnego. Zmiany te weszły w życie w dniu 5 lutego 2007 r.
Wersja tabeli amortyzacyjnej obowiązująca w chwili sporządzania niniejszego komunikatu 
jest wersją ustanowioną w oparciu o te zmiany.

Wyrok Trybunału (Komisja przeciwko Republice Greckiej, 20 września 2007 r.)

Na skutek działań podjętych w związku z niedopełnieniem zobowiązań, w dniu 20 września
2007 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie greckiego podatku rejestracyjnego.
Wśród obiektywnych kryteriów, na których może opierać się stała skala amortyzacyjna, 
Trybunał wymienił wiek pojazdu, lecz także jego przebieg, stan ogólny, system napędowy, 
markę i model.

Procedura apelacyjna od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Ministerstwo Gospodarki i Transportu oraz Ministerstwo Finansów opublikowały wspólnie 
dekret 13/2008 w sprawie opłaty za indywidualne wyliczenie podatku rejestracyjnego 
i innych zasad proceduralnych („dekret”) ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2008 r. Procedura 
apelacyjna została włączona do ustawy w nowej części zatytułowanej Oszacowanie podatku 
zgodnie z konkretnymi zasadami.

Na mocy przedmiotowego dekretu właściciel samochodu, przy kwocie większej niż
45 000 forintów węgierskich (około 180 euro), może kwestionować indywidualne wyliczenie 
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podatku władz celnych i zażądać przeprowadzenia przez ekspertów dogłębnej analizy 
wartości importowanego samochodu używanego w oparciu o kryteria niewymienione
w ustawie (przebieg, stan techniczny i ogólny pojazdu, porównanie wartości importowanego 
samochodu używanego i podobnego pojazdu stanowiącego punkt odniesienia).

Węgry wyznaczyły tylko jeden organ, który posiada wyłączne kompetencje do rozpatrywania 
indywidualnych roszczeń z tytułu oszacowania podatku. Jest on zlokalizowany w Békéscsaba, 
odległym mieście położonym w pobliżu rumuńskiej granicy, 200 km od Budapesztu.

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2008 r. Komisja zwróciła się do Węgier z wnioskiem 
o informacje na temat tych dwóch aspektów (kryteriów amortyzacji oraz apelacji).

Wniosek
Po przeanalizowaniu odpowiedzi Węgier z dnia 3 lipca 2008 r. Komisja stwierdziła, 
że trwająca obecnie procedura w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego nie może zostać zamknięta.
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