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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0380/2008, którą złożył Sean P. Andrews (Irlandia) w sprawie 
irlandzkiego podatku od rejestracji pojazdów używanych zakupionych 
w innych państwach członkowskich UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się wobec irlandzkiego podatku od rejestracji pojazdów (VRT), 
nakładanego w chwili wjazdu do kraju pojazdów używanych zakupionych w innych 
państwach członkowskich UE. Według składającego petycję należna suma to odsetek kwoty 
zwanej „wartością pojazdu na otwartym rynku”, określanej w odniesieniu do ceny pojazdu 
w Irlandii, a nie w kraju pochodzenia pojazdu. Według składającego petycję podatek ten 
łamie prawodawstwo UE dotyczące swobodnego przepływu towarów i ogranicza konkurencję 
na rynkach samochodów używanych, ponieważ utrzymuje wysoką cenę tych pojazdów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 2 września 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 października 2008 r.

Składający petycję uważa zatem, że znajduje się w niekorzystnej sytuacji względem innych 
obywateli UE mieszkających w innych państwach członkowskich. Poza tym jest zdania, że 
podatek ten ogranicza konkurencję na rynkach samochodów używanych, ponieważ utrzymuje 
ich ceny na wysokim poziomie.

Podatki takie jak VRT istnieją w kilku państwach członkowskich i są dopuszczalne, jeżeli 
mają zastosowanie do towarów pochodzących z państw członkowskich, pod warunkiem że 
spełniają wymogi zawarte w art. 90 Traktatu. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
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wielokrotnie stwierdzał, że państwa członkowskie mogą nakładać podatki przy pierwszej 
rejestracji na ich terytorium krajowym samochodów wyprodukowanych lub zakupionych 
w innych państwach członkowskich, pod warunkiem że podatki te nie powodują 
dyskryminacji samochodów pochodzących z innych części Wspólnoty. 

W kilku wyrokach Trybunał orzekł także, że pobieranie przez państwo członkowskie podatku 
od używanych samochodów z innego państwa członkowskiego jest sprzeczne z art. 90 ust. 1 
Traktatu, jeżeli należny podatek przekracza kwotę podatku rezydualnego zawartego 
w wartości podobnych używanych pojazdów już zarejestrowanych na terytorium kraju. 
Kluczową kwestią nie jest zatem stosunek między należnym podatkiem a ceną zakupu 
w innym państwie członkowskim – który jest nieistotna, ponieważ nie wpływa na wartość 
samochodu w Irlandii – ale odsetek wartości podobnego samochodu na rynku irlandzkim 
zawarty w podatku rezydualnym. 

W dniu 5 lipca 2005 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy 
(COM/2005/261/końcowy), który nałożyłby na państwa członkowskie wymóg 
zrestrukturyzowania ich systemów opodatkowania samochodów osobowych. Wniosek ma na 
celu poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez usunięcie istniejących przeszkód 
podatkowych w przemieszczaniu samochodów osobowych z jednego państwa 
członkowskiego do drugiego. Wspierałby także zrównoważony rozwój, restrukturyzując 
podstawy opodatkowania zarówno podatków rejestracyjnych, jak i rocznych podatków 
drogowych, aby włączyć elementy bezpośrednio związane z emisją dwutlenku węgla przez 
samochody osobowe. Wniosek ma jedynie na celu ustanowienie unijnej struktury podatków 
od samochodów osobowych. Nie wiązałby się z harmonizacją stawek podatkowych ani nie 
nakładałby na państwa członkowskie wymogu wprowadzania nowych podatków. Jak dotąd 
w Radzie nie osiągnięto realnych postępów w związku z wnioskiem.

Wniosek

Komisja bada niektóre cechy VRT, aby ustalić, czy podatek ten jako taki jest zgodny 
z prawem wspólnotowym. Kwestie poruszone przez składającego petycję nie wchodzą 
w zakres przedmiotowego dochodzenia, ponieważ nie budzą wątpliwości co do zgodności 
z prawem wspólnotowym. 
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