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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. <NPET>0380/2008, adresată de Sean P. Andrews, de naționalitate 
irlandeză, privind taxa de înmatriculare a vehiculelor în Irlanda care se 
aplică automobilelor de ocazie cumpărate din alte state membre ale 
UE</Titre>

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva taxei de înmatriculare a vehiculelor din Irlanda (VRT), 
percepută la intrarea în țară a unui automobil de ocazie, cumpărat din alte state membre ale 
UE. În opinia petiționarului, suma ce trebuie plătită este stabilită ca procent din ceea ce se 
numește „valoarea pe piața liberă” a automobilului, care este stabilită în funcție de prețul 
acestuia în Irlanda și nu în țara lui de origine. Petiționarul consideră că această taxă ar încălca 
legislația UE privind libera circulație a mărfurilor și ar limita concurența pe piețele 
automobilelor de ocazie, menținând prețuri mari ale vehiculelor.

2. Admisibilitate
Declarată admisibilă la 2 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

Petiționarul se consideră astfel dezavantajat față de alți cetățeni ai Uniunii care locuiesc în alte 
state membre. În plus, petiționarul consideră că taxa restricționează concurența pe piețele de 
mașini la mâna a doua și menține ridicat prețul la automobile.

Taxe precum taxa de înmatriculare a vehiculelor există în diverse state membre și sunt 
permise atunci când sunt aplicabile bunurilor care provin din statele membre, cu condiția ca 
acestea să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 90 din tratat. Curtea Europeană de 
Justiție a afirmat de nenumărate ori că pot fi impuse taxe în statele membre la prima 
înmatriculare pe teritoriul național a mașinilor produse sau cumpărate dintr-un alt stat 
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membru, cu condiția ca taxele să nu facă discriminări privind mașinile care provin din alte țări 
ale Comunității.

În mai multe hotărâri, Curtea a afirmat, de asemenea, că impunerea de către un stat membru a 
unei taxe pentru mașinile la mâna a doua dintr-un alt stat membru este în contradicție cu 
primul alineat al articolului 90 din tratat în cazul în care valoarea taxei depășește taxa 
reziduală încorporată în valoarea vehiculelor similare folosite înregistrate deja pe teritoriul 
național. Astfel, punctul esențial nu este relația dintre valoarea taxei și prețul de cumpărare 
într-un alt stat membru – care este imaterială, deoarece nu afectează valoarea autovehiculului 
în Irlanda – ci procentul valorii unei mașini similare pe piața irlandeză care constă în taxa 
reziduală.

Comisia Europeană a prezentat la 5 iulie 2005 o propunere de directivă 
(COM/2005/261/final) care solicită statelor membre restructurarea sistemelor de taxare pentru 
automobilele personale. Propunerea vizează ameliorarea modului de funcționare a pieței 
interne prin înlăturarea obstacolelor finale existente pentru transferul de automobile dintr-un 
stat membru într-altul. Aceasta promovează, de asemenea, durabilitatea prin restructurarea 
bazei fiscale atât pentru taxele de înmatriculare, cât și pentru taxele anuale de circulație prin
includerea de elemente direct legate de emisiile de dioxid de carbon ale automobilelor. 
Propunerea urmărește doar să stabilească o structură europeană pentru automobile. Aceasta nu 
armonizează ratele fiscale și nu obligă statele membre să introducă noi taxe. Până acum, nu s-
a făcut niciun progres real în Consiliu cu privire la propunerea în cauză.

Concluzii

Anumite aspecte ale taxei de înmatriculare pentru vehicule sunt analizate de către Comisie, în 
vederea stabilirii faptului dacă taxa în cauză este în conformitate cu legislația comunitară. 
Problemele menționate de către petiționar nu țin de sfera acestei investigații, deoarece nu 
ridică preocupări privind compatibilitatea cu legislația comunitară.
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