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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 156/2005, adresată de Szilvia Deminger, de naționalitate ungară, 
privind taxa de înmatriculare care trebuie plătită în Ungaria pentru mașinile 
importate din alte state membre

1. Rezumatul petiției

Petiționarul dorește să afle dacă taxa de înmatriculare impusă în Ungaria pentru automobilele
importate din alte state membre este compatibilă cu legislația comunitară, fiind de părere că 
este vorba de o încălcare a liberei circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 3 iulie 2006.

În temeiul Legii CX 2003, ulterior modificată la 1 ianuarie 2005, Ungaria a introdus o taxă de 
înmatriculare pentru autovehicule. Taxa devine scadentă de la prima introducere a 
autovehiculului pe drumurile Ungariei, ulterior importării dintr-un alt stat membru. Taxa 
ungară de înmatriculare, conform legii mai sus menționate, este stabilită la o sumă fixă în 
funcție de capacitatea motorului, tipul de combustibil folosit și standardele de emisie. 
Valoarea taxei nu se modifică însă dacă autovehiculul care trebuie să fie înmatriculat este nou 
sau la mâna a doua.  

Petiționarul dorește să afle „dacă taxa de înmatriculare impusă în Ungaria pentru 
automobilele importate din alte state membre este compatibilă cu legislația comunitară, fiind 
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de părere că este vorba de o încălcare a liberei circulații a mărfurilor în Uniunea 
Europeană”.

În absența armonizării la nivel comunitar, statele membre sunt libere să impună taxe de 
înmatriculare cu condiția să respecte legislația comunitară primară și secundară1. În ceea ce 
privește legislația primară, acestea sunt obligate să respecte articolul 90 din Tratatul CE, care 
interzice statelor membre să impună în mod fie direct, fie indirect taxe interne excesive de 
orice fel pentru produsele din alte state membre față de taxele practicate pentru produsele 
similare din țara respectivă.

Comisia a început să ancheteze taxa ungară de înmatriculare cu privire la mai multe aspecte. 
Principalele puncte care pun problema compatibilității sunt cele privind încălcarea articolului 
90, întrucât taxa ungară pare să fie o taxă internă, făcându-se discriminări între mașinile 
importate care urmează să fie introduse pe drumurile ungare și mașinile din țară.

Trebuie menționat faptul că, potrivit jurisprudenței, lipsa unei producții interne de 
autovehicule nu împiedică un stat membru să aplice articolul 90, deoarece  termenul „produs 
intern similar” poate denumi de asemenea un produs care devine intern imediat după ce a fost 
importat și introdus pe piața internă (Comisia v Danemarca, C-47/88)
În plus, potrivit jurisprudenței Curții, un stat membru care aplică o taxă de înmatriculare 
pentru autovehicule, trebuie să ia în considerare valoarea reală a autovehiculului în momentul 
înmatriculării, pentru a corespunde articolului 90. Astfel, Curtea a ajuns la concluzia că „nu 
este conform cu articolul 95 din Tratatul CEE (acum 90) ca un stat membru să impună pentru 
mașinile la mâna a doua importate dintr-un alt stat membru o taxă care, calculată fără a lua 
în considerare deprecierea reală a vehiculului, depășește taxa reziduală inclusă în valoarea 
vehiculelor similare la mâna a doua deja înregistrate pe teritoriul național” (Nunes Tadeu, 
C-345/93, para. 20; Comisia v Danemarca, C-47/88, para. 22 și Comisia v. Republica Elenă, 
C-375/95). 

De fapt, taxa de înmatriculare aplicată unei mașini noi reprezintă un procent din valoarea 
acesteia, care, în timp, scade proporțional cu deprecierea valorii mașinii. În consecință, 
mașinile la mâna a doua includ deja în valoarea lor taxa de înmatriculare care a scăzut datorită 
deteriorării mașinii. Rezultă din acestea că, dacă deprecierea reală a unei mașini folosite nu 
este luată în considerare, taxa impusă pentru o mașină străină la mâna a doua – pentru a fi 
folosită în Ungaria – va depăși întotdeauna valoarea reziduală a taxei incluse într-o mașină la 
mâna a doua de același model, cu aceeași capacitate a motorului, consum de combustibil și 
standarde de emisie, existentă deja pe piața din Ungaria și care a fost înregistrată în Ungaria 
ca fiind nouă.

Astfel, dacă o mașină la mâna a doua provenind dintr-un alt stat membru este supusă 
                                               
1 A se vedea Directiva 83/182/CEE (JO L 105, 23.4.1983) privind scutirile de taxă în interiorul Comunității 

pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul și Directiva 83/183/CEE 
(JO L 105, 23.4.1983, p. 64-65) privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente de proprietăți ale 
persoanelor fizice dintr-un stat membru.
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înmatriculării, faptul că deprecierea reală a acesteia nu este luată în considerare și că taxa de 
înmatriculare nu scade proporțional conduce la concluzia că taxa de înmatriculare aplicată 
astfel se ridică la o taxă internă care face discriminări între produsele străine și produsele 
similare interne. Comisia este de părere că legislația ungară, prin aplicarea pentru mașinile noi 
a unei taxe de înmatriculare având aceeași valoare ca și cea aplicată pentru mașinile la mâna a 
doua, încalcă articolul 90 din Tratatul CE. 

Comisia a hotărât la 12 octombrie 2005 să trimită Ungariei o scrisoare de notificare formală. 
Cu toate acestea, aceasta dorește să sublinieze că nicio măsură relevantă din partea Comisiei 
nu garantează protecția legală pentru indivizi. Prin urmare, este în interesul petiționarului să 
deschidă o procedură de apel împotriva autorităților naționale pentru a se asigura că drepturile 
sale individuale sunt protejate.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007.

În primul rând, trebuie menționat că nu există nicio armonizare la nivelul Uniunii Europene în 
domeniul taxelor de înmatriculare a mașinilor1. Astfel, statele membre pot să impună 
asemenea taxe și să decidă unilateral nivelurile și metodelor de calculare a acestora. Ungaria 
este, prin urmare, în măsură să mențină o taxă de înmatriculare și să stabilească valoarea 
acesteia la nivelul pe care îl consideră potrivit (în Danemarca, de exemplu, o taxă similară se 
ridică până la 180% din valoarea mașinii). Cu alte cuvinte, nu există nicio regulă comunitară 
care să-i ceară Ungariei să elimine taxa de înmatriculare impusă pentru autovehiculele noi sau 
la mâna a doua. De asemenea, nu există prevederi comunitare, care să reglementeze valoarea 
taxelor2. Ungaria este astfel liberă să impună o taxă de înmatriculare pentru mașinile 
înmatriculate pentru prima dată pe teritoriul său, chiar dacă taxa de înmatriculare pentru 
mașinile în cauză a fost deja plătită într-un alt stat membru.

Cu toate acestea, Ungaria trebuie să asigure că legislația națională este conformă cu articolul 
90 din Tratatul CE. Regulamentele naționale încalcă articolul 90 CE dacă, de exemplu, 
acestea supun mașini similare produse în țară sau importate unor taxe diferite sau calculează 
valoarea taxei pentru mărfurile interne și cele importate folosind metode diferite, ceea ce 
conduce la o valoare mai mare a taxelor pentru produsele provenind din alte state membre. În 
acest moment, Ungaria nu pare să se găsească în această situație în ceea ce privește 
autovehiculele noi.

În ceea ce privește autovehiculele folosite, articolul 90, astfel cum a fost interpretat de către 
CEJ, este încălcat dacă valoarea taxei de înmatriculare impusă pentru vehiculele provenind 

                                               
1 Comisia a prezentat la 5 iulie 2005 o propunere de directivă (COM/2005/261/FINAL) care include printre 

altele abolirea taxelor de înmatriculare pentru mașini pentru o perioadă de tranziție de cinci până la zece ani. 
Întrucât adoptarea propunerii necesită unanimitatea statelor membre, propunerea nu a fost încă adoptată.

2 CEJ a hotărât ca articolul 90 din Tratatul CE nu poate fi folosit pentru cenzurarea nivelurilor de taxare excesivă și că statele 
membre pot să fixeze valoarea taxelor la nivelurile pe care le consideră potrivite.  A se vedea hotărârea Curții din 11 
decembrie 1990 în cauza C-47/88 Comisia Comunităților Europene v Regatul Danemarcei, ECR 1990, p. I-04509, punctul 
10.
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din alte state membre este mai mare decât valoarea taxei pentru vehiculele similare deja 
înregistrate pe teritoriul statului membru respectiv. 

Comisia a considerat că legislația ungară privind taxele de înmatriculare a încălcat articolul 90 
și a deschis, prin urmare, o procedură privind încălcarea împotriva Ungariei, în  cadrul căreia 
a adresat Ungariei o scrisoare de notificare formală la 18 decembrie 2005.

Ulterior primirii scrisorii, Ungaria a anulat majorarea de 25% aplicabilă vehiculelor importate 
la momentul respectiv, a introdus o rată fixă de depreciere pentru mașinile folosite și a stipulat 
o procedură de apel în cadrul căreia contribuabilul ar putea contesta valoarea taxei stabilite 
prin rata fixă. După analiza modificărilor, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006, Comisia 
a trimis autorităților ungare la 4 iulie 2006 o scrisoare suplimentară de notificare formală 
contestând rata fixă de depreciere, considerată ca fiind în continuare incompatibilă cu articolul 
90 din Tratatul CE, deoarece aceasta ar fi prea lentă pentru a lua în considerare, în majoritatea 
cazurilor, o depreciere reală a mașinilor la mâna a doua în momentul înmatriculării, astfel
cum a solicitat Curtea Europeană de Justiție.

La 5 octombrie 2006, CEJ a emis o hotărâre1 privind taxarea mașinilor la mâna a doua în 
Ungaria în cazurile care au fost aduse în fața Curții, împotriva legislației astfel cum era 
aceasta înaintea modificărilor din 2006. Hotărârea Curții a fost conformă cu poziția Comisiei. 
În plus, Curtea a refuzat să acorde o limitare a efectului temporal al hotărârii, deoarece a 
constatat că Ungaria nu se va confrunta cu probleme serioase prin rambursarea unei părți din 
taxele care au fost impuse cu încălcarea legislației comunitare. În consecință, Ungaria a fost 
obligată să ramburseze cumpărătorilor mașinilor la mâna a doua partea din taxa de 
înmatriculare care depășea taxa reziduală inclusă în valoarea vehiculelor similare deja 
înregistrate pe teritoriul național.

După emiterea hotărârii menționate mai sus, Ungaria și-a modificat din nou legislația în 
domeniu. Modificările au intrat în vigoare la 5 februarie 2007. Legislația modificată prevede 
acum o rată de depreciere modificată care reflectă mai bine deprecierea reală a vehiculelor 
față de rata de depreciere anterioară.

Pentru a corespunde hotărârii menționate mai sus cu privire la rambursare, Ungaria a mai 
adoptat un Act de rambursare a taxelor, care a intrat în vigoare la 15 februarie și prin care au 
fost rambursate taxele aproape tuturor contribuabililor care au depus cerere în acest sens. 

Concluzii

Deși legislația ungară privind taxele de înmatriculare a înregistrat îmbunătățiri semnificative, 
Comisia nu a închis încă procedura privind încălcarea, menținând încă contactul cu 
autoritățile ungare pentru a mai clarifica anumite aspecte auxiliare cu privire la rata de 
depreciere.

                                               
1 Cauze conexe Ilona Németh vs Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (cauza 

numărul C-333/05) și Ákos Nádasdi vs Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-
290/05).
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5. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

În urma comunicării sale din 19 octombrie 2007, Comisia ar dori să facă următoarele 
observații suplimentare.

Legislația comunitară

Taxele pentru înregistrarea autovehiculelor nu sunt armonizate la nivelul Uniunii Europene. 
Asta înseamnă că statele membre pot impune aceste taxe și pot decide unilateral asupra 
nivelelor și metodelor de calculare. Astfel, statele membre pot menține o taxă de înmatriculare 
a autovehiculelor, și pot fixa nivelul acesteia la o valoare oricât de mare (în Danemarca, de 
exemplu, o taxă similară se ridică până la aproximativ 180% din valoarea autovehiculului).

Totuși, aceste taxe trebuie să respecte Tratatul CE și în special articolul 90 din acesta.

Astfel, Ungaria este liberă să impună o taxă pentru prima înmatriculare pe teritoriul său, chiar 
dacă taxa de înmatriculare pentru mașina respectivă a fost deja plătită într-un alt stat membru, 
cu condiția ca această taxă să fie compatibilă cu articolul 90 din Tratatul CE.

Informații privind impunerea unei taxe de în matriculare în Ungaria

Prin legea CX din 2003 (“Legea”), Ungaria a introdus o taxă de înregistrare.

Comisia a considerat că Legea a încălcat articolul 90 din Tratat și a deschis o procedură de 
încălcare (2005/4256) împotriva Ungariei. În acest context, Comisia a adresat Ungariei o 
scrisoare de notificare formală la 18 octombrie 2005.

Începând din 1 ianuarie 2006, Ungaria și-a modificat legislația privind taxa de înmatriculare 
pentru autovehicule. Modificarea a introdus un tabel fix de depreciere fondat pe vechimea 
autovehiculului.

La 4 iulie 2006, Comisia a trimis o scrisoare suplimentară de notificare formală Ungariei, 
contestând compatibilitatea tabelului fix de depreciere cu articolul 90 din Tratatul CE. 
Comisia a afirmat că deprecierea fixă a părut prea lentă pentru a permite luarea în considerare, 
în majoritatea cazurilor, a unei pierderi reale de valoare pentru mașinile la mâna a doua în 
momentul înregistrării, astfel cum solicită jurisprudența Curții Europene de Justiție.

La 5 octombrie 2006, în contextul a două referințe pentru hotărârea preliminară, Curtea a emis 
o hotărâre privind taxa de înmatriculare din Ungaria în cauzele care au fost aduse înainte 
Curții împotriva legislației în forma de dinaintea modificărilor din 2006.

Drept consecință a hotărârii Nádasdi, Parlamentul ungar a aprobat Legea CXXX din 2007, 
privind rambursarea taxei de înmatriculare.

Evoluții recente ale legislației ungare și situația actuală

Modificările din 5 februarie 2007
Ungaria și-a modificat legislația privind taxa de înmatriculare prin aprobarea Legii CXXXI 
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din 2006 care a intrat în vigoare la 5 februarie 2007.
Versiunea tabelului de depreciere în vigoare la data acestei notificări este cea stipulată în 
modificare.

Hotărârea Curții (Commission v Hellenic Republic, 20 septembrie 2007)

În urma acțiunii pentru nerespectarea obligațiilor, Curtea a emis o hotărâre la 20 septembrie 
2007, privind taxa de înregistrare din Grecia.
Printre criteriile obiective pe care se poate fonda o rată fixă de depreciere, Curtea a menționat 
vechimea autovehiculului, dar și kilometrajul, condiția sa generală, metoda de propulsare, 
marca sau modelul.

Proceduri de apel din 1 aprilie 2008

Începând din 1 aprilie 2008, Ministerul Economiei și Transporturilor și Ministerul de Finanțe 
au publicat împreună decretul 13/2008 cu privire la taxa de evaluare individuală a taxei de 
înmatriculare și alte regulamente procedurale („Decretul”). Procedura de apel a fost încadrată 
în Lege într-o secțiune nouă numită evaluarea taxei potrivit unor reguli specifice.

Sub incidența Decretului, proprietarul mașinii poate, după achitarea unui avans în valoare de 
45,000 HUF(aproximativ180 EUR), să conteste evaluarea individuală a taxei de către 
autoritățile vamale și să ceară o examinare amănunțită de către experți a valorii mașinilor 
uzate importate bazată pe criterii kilometraj, condițiile tehnice și generale ale vehiculului, 
comparație între valoarea mașinii uzate importate și a unui vehicul de referință similar) care 
nu sunt menționate în Lege. 

Ungaria a numit doar o autoritate cu competență exclusivă pentru a se ocupa de plângerile 
legate de evaluarea individuală a taxei din  Békéscsaba, un oraș separat, din apropierea 
graniței cu România, la 200 km de Budapesta.

Într-o scrisoare din 22 aprilie 2008, Comisia a cerut informații Ungariei cu privire la aceste 
două aspecte (criteriile de depreciere și de apel). 

Concluzii

Ca urmare a examinării răspunsului Ungariei din 3 iulie 2008, Comisia a concluzionat că 
actuala procedură de încălcare nu poate fi închisă.
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