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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 0380/2008, внесена от г-н Sean P. Andrews, с ирландско 
гражданство, относно регистрационната такса за моторни превозни 
средства в Ирландия, която се налага върху автомобили втора 
употреба, закупени в други държави-членки на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу регистрационната такса за МПС (VRT), 
която се заплаща при влизането в страната на автомобили втора употреба, закупени в 
други държави-членки на ЕС. Според вносителя на петицията дължимата сума се 
определя като процент от т. нар. „цена на свободния пазар“ на моторното превозно 
средство. Тя се определя, като се взема предвид цената на превозното средство в 
Ирландия, а не в страната, в която е закупено. Вносителят на петицията смята, че тази 
такса нарушава законодателството на ЕС относно свободното движение на стоки и 
ограничава конкуренцията на пазара на автомобилите втора употреба, като поддържа 
високи цени на автомобилите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 септември 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения по член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 22 октомври 2008 г.

Вносителят на петицията счита, че е в неизгодна позиция спрямо останалите граждани 
на ЕС, живеещи в други държави-членки. Той също така смята, че тази такса
ограничава конкуренцията на пазара на автомобили втора употреба, тъй като поддържа 
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високи цените на автомобилите.

Такси като VRT съществуват в няколко държави-членки и са допустими, когато се 
прилагат за стоки, които идват от държавите-членки, при условие че отговарят на 
условията на чл. 90 от Договора. Европейският съд многократно е заявявал, че 
държавите-членки могат да налагат такса при първата регистрация на тяхната 
територия на автомобили, които са произведени или закупени в други държави-членки, 
ако тези такси не са дискриминационни спрямо автомобили, идващи от други части на 
Общността.
В няколко от своите решения Съдът е постановил, че начисляването на такси върху 
автомобили втора употреба, идващи от друга държава-членка, противоречи на първи 
параграф на чл. 90 от Договора, когато размерът на данъка надвишава остатъчния 
данък, който е включен в цената на подобни употребявани превозни средства, които 
вече са регистрирани на територията на държавата. Така, важното в случая не е 
връзката между размера на таксата и цената на закупуване в друга държава-членка, 
което в случая няма значение, тъй като това не влияе върху цената на автомобила в 
Ирландия, а процентният размер на стойността на подобен автомобил на ирландския 
пазар, с включен в нея остатъчен данък.

На 5 юли 2005 г. Европейската комисия е представила предложение за Директива 
(COM(2005) 261 окончателен), която изисква от държавите-членки да реструктурират 
системите си за облагане с данък на пътнически автомобили. Предложението цели да 
подобри функционирането на вътрешния пазар чрез отменяне на съществуващите 
данъчни пречки за прехвърлянето на пътнически автомобили от една държава-членка в 
друга. Директивата ще спомогне за насърчаване на устойчивостта чрез 
преструктуриране на данъчната основа на регистрационните такси и на годишните 
данъци така, че да включват елементи, които са директно свързани с емисиите на 
въглероден двуокис от пътническите автомобили. Предложението цели само да въведе 
единна европейска структура на данъка за пътнически автомобили. То няма да 
хармонизира размера на данъците или да задължи държавите-членки да въведат нови 
данъци. До момента в Съвета няма съществен напредък по отношение на 
предложението.
Заключение

Комисията проучва някои от аспектите на VRT, за да установи дали таксата като такава 
е съобразена с правото на Общността. Въпросите, повдигнати от вносителя на 
петицията, не попадат в рамките на тези проучвания, защото не будят тревоги по 
отношение на спазването на правото на Общността.
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