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Na kanwie rozpatrywanej sprawy podjęłam wątpliwość dotyczącą właściwego 

stosowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm., dalej „Prawo o ruchu drogowym") przez organy 

rejestrujące pojazdy sprowadzane z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

i rejestrowane po raz pierwszy. W celu wyjaśnienia wątpliwości w tej kwestii zwróciłam 

się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z prośbą 

o zajęcie stanowiska. W poruszonej sprawie źródłem wątpliwości obywateli jest jednak brak 

wspólnej definicji samochodu osobowego, która byłaby stosowana zarówno w Prawie 

o ruchu drogowym, jak i w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 108, poz. 626, z późn. zm., dalej „ ustawa o podatku akcyzowym"). 

Z odpowiedzi Ministra Finansów udzielonej dnia 1 sierpnia 2011 r. na interpelację 

poselską nr 23451 wynika, że prace nad tą kwestią były prowadzone przez przedstawicieli 

Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury. Prace zostały jednak wstrzymane 

z uwagi na - cytując - „duże obciążenia przede wszystkim dla podmiotów, a także dla 

organów podatkowych". W treści odpowiedzi nie uzasadniono jednak, o jakich 

obciążeniach mowa. W mojej ocenie, wypracowanie wspólnej definicji samochodu 

osobowego czyniłoby zadość standardom demokratycznego państwa prawnego 

(w szczególności zasadzie ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie 

prawa), a w konsekwencji przyczyniłoby się do poprawy realizacji obowiązków nałożonych 

na obywateli przepisami prawa. 
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W tych okolicznościach, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147, 

z późn. zm.), uprzejmie proszę Pana Premiera o zajęcie stanowiska w sprawie, 

w szczególności poprzez rozważenie podjęcia zaniechanych prac nad wspólną — dla Prawa 

o ruchu drogowym i ustawy o podatku akcyzowym — definicją samochodu osobowego. 


