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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0637/2005, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā Sylvie Sobral, par 
iespējamiem pārvietošanās brīvības ierobežojumiem Eiropas Savienībā, ko rada 
birokrātiski šķēršļi attiecībā uz atbrīvojumu no reģistrācijas nodokļa par importētu 
vieglo automobili Portugālē 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja, kura dzīvo Portugālē vairāk nekā gadu, iebilst pret pārmērīgiem 
birokrātiskiem šķēršļiem, kurus rada Portugāles muitas iestādes (pieprasot pārāk daudz 
dokumentu, dažus no kuriem ir grūti iegūt, piemēram, izziņu no Francijas municipālajām 
iestādēm par viņas ģimenes dzīves vietu pirms izceļošanas uz Portugāli, vieglā automobiļa
motora numuru u.c.) kā atbildi uz viņas pieteikumu atbrīvojumam no neproporcionāli augstā 
vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļa (imposto automovel), kas vairāk nekā divas reizes 
pārsniedz no Francijas ievestā vieglā automobiļa vērtību. Viņa lūdz Eiropas Savienības 
palīdzību, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa, neradot izdevumus, atgriežoties dzimtenē.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 8. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 24. maijā.

Fakti

Lūgumraksta iesniedzēja, kura dzīvo Portugālē vairāk nekā gadu, iebilst pret pārmērīgiem 
birokrātiskiem šķēršļiem, kurus rada Portugāles muitas iestādes (pieprasot pārāk daudz 
dokumentu, dažus no kuriem ir grūti iegūt, piemēram, izziņu no Francijas municipālajām 
iestādēm par viņas ģimenes dzīves vietu pirms izceļošanas uz Portugāli, vieglā automobiļa 
motora numuru u.c.) kā atbildi uz viņas pieteikumu atbrīvojumam no neproporcionāli augstā 
vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļa (imposto automovel), kas vairāk nekā divas reizes 
pārsniedz no Francijas ievestā vieglā automobiļa vērtību. Viņa lūdz Eiropas Savienības 
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palīdzību, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa, neradot izdevumus, atgriežoties dzimtenē.

Tiesiski apsvērumi

Vispirms jānorāda, ka atšķirībā no PVN, Eiropas Savienības līmenī nav vienotības vieglo 
automobiļu reģistrācijas nodokļu jomā. Tādēļ dalībvalstis var brīvi iekasēt tādus nodokļu, ja 
tās ievēro saistības, kuras noteiktas EKL, īpaši 23., 25. un 90. pantā, kuri attiecīgi aizliedz 
muitas nodevas, to skaitā līdzvērtīgas nozīmes maksas un diskriminējošas valsts nodevas par 
importētiem un vietējiem produktiem. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesu, ja valsts nodokļu 
sistēma nodrošina, ka nodokļu summa par no citas dalībvalsts ievesta un kādas dalībvalsts 
teritorijā reģistrēta vieglā automobiļa reģistrāciju pat retos gadījumos nepārsniedz atlikušās 
vērtības nodokli, kas ietilpst šī vieglā automobiļa cenā, pat ļoti augsti nodokļi nav pretrunā ar 
Kopienas tiesību aktiem.1

Izskatot lietas, kas saistītas ar pārmērīgi augstu vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļu likmi
Dānijā, Tiesa konstatēja, ka, ja nepastāv nekādas diskriminējošas vai aizsargājošas iedarbības 
attiecībā uz ievestiem produktiem, dalībvalstis var noteikt nodokļu līmeni pēc saviem 
ieskatiem, un EKL 90. pants to neierobežo.2 Rezultātā nodokļu likmes, kas piemērojamas par 
vieglo automobiļu reģistrāciju Portugālē, kas līdzvērtīgas vieglā automobiļa vērtībai, nav 
uzskatāmas par EKL 90. panta pārkāpumu, ja attiecīgā nodokļu sistēma nediskriminē 
importētos vieglos automobiļus attiecībā uz ar nodokli apliekamo summu un nodokļu 
likmēm.3 Bez tam valsts nodokļu sistēmas saskaņā ar kurām nodokļu likmes atšķiras atkarībā 
no objektīviem kritērijiem, piemēram, dzinēja jauda, ir līdzvērtīgi apvienojamas ar EKL 
90. pantu, ja nav nekādu diskriminējošu vai aizsargājošu iedarbību.4

Vairākās lietās, piemēram, Komisija pret Grieķiju5 un Jacquire6, Tiesa skaidri norādīja, ka 
progresīvā nodokļu sistēma, kuras pamatā ir tādi objektīvie kritēriji kā, piemēram, dzinēja 
darba tilpums, ir savietojama ar Kopienas tiesību aktiem, ja apjomīgāka nodokļu iekasēšana, 
kas tiek piemērota pārsvarā importētiem produktiem, neattur patērētājus iegādāties vietējo 
ražotāju produkciju. Tā kā ārvalstu ražotāju vieglie automobiļi, kas tiek ievesti Portugālē, 
attiecas uz abām Portugāles tiesību aktos atrunātajām grupām, šajā gadījumā nav 
konstatējama vietējo ražotāju automobiļu privileģēšana. Bez tam jāatzīmē, ka Komisija 
vienmēr atbalstījusi diferencētās nodokļu sistēmas īstenošanu attiecībā uz degvielas patēriņa 
ziņā ekonomiskākiem vieglajiem automobiļiem, salīdzinot ar degvielas patēriņa ziņā mazāk 
ekonomiskiem vieglajiem automobiļiem – vieglo automobiļu nodokļu aplikšanas politikas 

  
1 Tiesas 2001. gada 22. februāra spriedums lietā C-393/98 Ministero Publico un Gomes Valente pret Fazenda 

Publica, 37. punkts.
2 Tiesas 1990. gada 11. decembra spriedums lietā C-47/88 Eiropas Kopienu Komisija pret Dānijas Karalisti, 

ECR 1990., I-04509. lpp, 10. punkts.
3 Faktiski vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļu apjoms Portugālē ir viens no smagākajiem šāda veida 
jautājumiem Eiropas Savienībā.
4 Tiesas 1985. gada 9. maija spriedums lietā 112/84 Michel Humblot pret Nodokļu dienesta direktoru, ECR 

1985., 01367. lpp, 12. un 13. punkts.
5 Tiesas 1990. gada 5. aprīļa spriedums lietā C-132/88 Eiropas Kopienu Komisija pret Grieķijas Republiku, 

ECR 1990., I-01567. lpp.
6 Tiesas 1995. gada 30. novembra spriedums lietā C-113/94 Elisabeth Jacquier, dzimusi Casarin pret 

Directeur Général des Impôts, ECR [1995.], I-04203. lpp.
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vides aspekts, kas atspoguļots Komisijas priekšlikumā Padomes direktīvai par nodokļiem, ar 
kuriem apliek vieglos automobiļus.12 Jebkurā gadījumā, kā lūgumraksta iesniedzēja pareizi 
norādīja, viņas vieglajam automobilim varētu tikt piemērots atbrīvojums no vieglo automobiļu
reģistrācijas nodokļa, ja viņa Portugāles iestādēm iesniegtu vajadzīgos dokumentus, lai gan 
Kopienas tiesību akti neparedz šādu pienākumu piešķirt atbrīvojumu.

Atbilstoši iedibinātajai Tiesas judikatūrai automobiļi, kas ievesti dalībvalstī, kas ir kļuvusi par 
īpašnieka pastāvīgās uzturēšanās valsti, saskaņā ar Direktīvu 83/183/EEK3 nav atbrīvoti no 
vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļa. Daudzos gadījumos, to skaitā kādā ļoti nesenā 
gadījumā, Komisija atbalstīja interpretāciju, saskaņā ar kuru vieglo automobiļu reģistrācijas 
nodokļi attiecas uz Direktīvas 83/183 1.1. pantu, un tāpēc tie nav piemērojami tiem vieglajiem 
automobiļiem, kurus sev ņem līdzi personas, pārvācoties uz dzīvi citā dalībvalstī.4 Taču 
Tiesas viedoklis atšķīrās, nosakot, ka vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļi nav saistīti ar 
vieglo automobiļu importu, bet drīzāk ar to izmantošanu attiecīgās dalībvalsts teritorijā, tāpēc 
saskaņā ar Direktīvas 83/183/EEK5 1.1. pantu tie nav aizliegti. No tā izriet, ka Portugāle, kas 
tomēr piemēro vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļu atvieglojumus gadījumā, ja persona, 
pārceļoties uz dzīvi Portugālē, pārkāpj spēkā esošajos Kopienas tiesību aktos noteiktos 
pienākumus.

Decreto-Lei Nr. 264/93 13. pants pieļauj nodokļu atbrīvojumus importētajiem vieglajiem 
automobiļiem, ja tie iegādāti un pienācīgi reģistrēti tajā dalībvalstī, no kuras īpašnieks 
izbrauc, ja attiecīgais vieglais automobilis iegādāts pirms vismaz sešiem mēnešiem, un tam
nav piešķirti PVN vai patēriņa nodokļa nodokļu atbrīvojumi.6 Ir skaidrs, ka valsts iestādēm 
jāuzrāda attiecīgie dokumenti, kas apliecina, ka konkrētā persona ir tiesīga saņemt iepriekš 
minētos atbrīvojumus.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas sūdzību par prasībām, kas paredz, ka vieglā automobiļa
īpašnieks pats var vadīt savu vieglo automobili pagaidu ieveduma dalībvalsts teritorijā, 
jāatzīmē, ka šis noteikums izriet no Direktīvas 83/182/EEK. Saskaņā ar šo direktīvu, 
dalībvalstīm no nodokļa jāatbrīvo tie automobiļi, kas to teritorijā ievesti īslaicīgi, pieņemot, ka 
tiek ievēroti noteikti nosacījumi. Viens no tiem minēts attiecīgās direktīvas 4. pantā, kas 
nosaka, ka, lai saņemtu nodokļu atbrīvojumu tiem vieglajiem automobiļiem, kas īslaicīgi 
ievesti citas dalībvalsts teritorijā, persona savu vieglo automobili attiecīgajā dalībvalstī 
nedrīkst aizdot, nomāt vai atbrīvoties no tā. Šauri raugoties, šis noteikums nozīmē, ka tikai tā 

  
1 COM (2005) 261 galīgā redakcija.
2 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – par vieglo automobiļu aplikšanu ar nodokļiem 

Eiropas Savienībā – rīcības iespējas nacionālā un Kopienas līmenī, COM (2002) 0431 galīgā redakcija. 
Pieejams: 
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=6941!CTXT=17!UNIQ=19!APPLIC=celexext!FILE=VISU_v
isom_17_10_10!DGP=0!VI_txt10. Pēdējo reizi skatīts 2005. gada 21. decembrī. 

3 Padomes 1983. gada 28. marta Direktīva 83/183/EEK par atbrīvojumiem no nodokļiem, ko piemēro 
privātpersonu personīgo lietu pastāvīgai ievešanai no dalībvalsts, OV 1983., L 105, 64. lpp.

4 Skatīt Tiesas 2004. gada 29. aprīļa spriedumu lietā C-387/01 Harald Weigel un Ingrid Weigel pret 
Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg, ECR [2004.], I-04981. lpp; 2004. gada 15. jūlija spriedums 
lietā C-365/02 Marie Lindfors, ECR [2004.], I-07183. lpp.; Tiesas 2005. gada 16. jūnija spriedums 
lietā C-138/04 Eiropas Kopienu Komisija pret Dānijas Karalisti, [pas encore publié], 13. punkts.

5 Turpat, Komisija pret Dāniju, 13. punkts.
6 Decreto-Lei Nr. 264/93 13. pants.
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persona, uz kuras vārda reģistrēts attiecīgais vieglais automobilis, var ar to šķērsot citas 
dalībvalsts robežu ar atbrīvojumu no minētā nodokļa. Tas nozīmē, ka, kamēr vieglais 
automobilis īslaicīgi ievests Portugāles teritorijā, tas jāvada tā īpašniekam, šajā gadījumā 
lūgumraksta iesniedzējai, neskatoties uz daudzām neērtībām, kas varētu rasties tā rezultātā.

Kas attiecas uz dokumentiem, kas vajadzīgi, lai šo mehānisko transportlīdzekli reģistrētu 
Portugālē, Komisijas norāda, ka, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa apmaksas, saskaņā ar 
Direktīvas 83/183/EEK 2. panta 3. punktu var būt jāuzrāda noteikti dokumenti. Pienākums 
iesniegt citus Portugāles iestāžu pieprasītos dokumentus šķiet saderīgs ar spēkā esošajām 
Kopienas tiesību aktu normām. Saskaņā ar Tiesas judikatūru1, apstiprināšanas procedūra, kas 
noteikta dalībvalstī attiecībā uz vieglajiem automobiļiem, kas ievesti no citas dalībvalsts un 
kuri jau apstiprināti izmantošanai attiecīgajā valstī, ir saskaņā ar EKL 28. un 30. pantu tikai 
tādā gadījumā, ja pārbaudes procedūra neparedz nesamērīgus izdevumus vai kavējumus, un 
valsts iestādes nodrošina, ka šie nosacījumi tiek pilnībā ievēroti gadījumos, kad ražotāja vai 
viņa pilnvarota aģenta pienākums ir veikt vajadzīgās pārbaudes. Kā alternatīvu formālai 
pārbaudes procedūrai, importētājs var uzrādīt eksportētājā dalībvalstī izsniegtus dokumentus, 
kuros, pamatojoties uz iepriekš veiktām pārbaudēm, sniegta vajadzīgā informācija.

Turklāt Padomes 1999. gada 29. aprīļa Direktīvas 1999/37/EK 3. pants par vieglo automobiļu
reģistrācijas dokumentiem nosaka, ka dalībvalstīm jāizdod reģistrācijas apliecība tiem 
vieglajiem automobiļiem, uz kuriem attiecas reģistrācija saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem, 
atbilstoši attiecīgās direktīvas I pielikumā esošajam paraugam. Šajā paraugā minēti mehāniskā
transportlīdzekļa tehniskie parametri. Jāņem vērā, ka attiecīgās direktīvas 5. apsvērums 
apstiprina, ka visas dalībvalstis kā priekšnoteikumu tāda vieglā automobiļa reģistrācijai, kas 
iepriekš bijis reģistrēts citā dalībvalstī, prasa dokumentu, kas apliecina vieglā automobiļa
reģistrāciju un tehniskos parametrus.

Kopš 1998. gada 1. janvāra visiem vieglajiem automobiļiem, kas reģistrēti EK, jāatbilst 
1970. gada 6. februāra Direktīvas 70/156/EEK noteikumiem par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanu, un 
tiem jābūt reģistrētiem, pamatojoties uz to EK atbilstības sertifikātu.

Rezultātā dalībvalstis var lūgt uzrādīt ražotāja izsniegtu EK atbilstības sertifikātu, kas 
apliecina vieglā automobiļa reģistrāciju un tehniskos parametrus. Direktīvas 70/156/EEK 
6. panta 1. punkts paredz, ka ražotājam jāizsniedz atbilstības sertifikāts, kas jāpievieno visiem 
vieglajiem automobiļiem, kas ražoti saskaņā ar apstiprinātā vieglā automobiļa tipu.

Tā kā attiecīgais vieglais automobilis reģistrēts Francijā 2004. gadā, tiek pieņemts, ka šim 
vieglajam automobilim izsniegts derīgs atbilstības sertifikāts, un nav vajadzības veikt papildu 
apstiprinājuma procedūru.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, lūgumraksts neliecina par EKL 90. panta 
pārkāpumu, taču, ja tiks pierādīts, ka Portugāles iestādes prasa sniegt papildu informāciju, 
kura pārsniedz to, kas attiecas uz atbilstības sertifikātu, tas būtu Direktīvas 70/156/EEK
81. panta pārkāpums.

  
1 Skatīt, piemēram, Tiesas 1987. gada 11. jūnija spriedumu lietā 406/85, Procureur de la République pret 

Daniel Gofette un Alfred Gilliard, ECR 1987., 2525. lpp.
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Secinājumi.

Lūgumraksta iesniedzēju lūdz sazināties ar Eiropas Komisijas Uzņēmumu un rūpniecības
ģenerāldirektorāta Automobiļu rūpniecības nodaļas vadītāju Reinhard Schulte-Braucks
(Reinhard.Schulte-Braucks@cec.eu.int), lai sniegtu papildu un precīzāku informāciju.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 23. martā.

Kā lūgumraksta iesniedzēja pareizi norādīja, viņas automobilim var tikt noteikts atbrīvojums
no vieglo automobiļu reģistrācijas nodokļa, ja viņa attiecīgajām Portugāles iestādēm uzrāda 
pieprasītos dokumentus, lai gan Kopienas tiesību akti neparedz šādu pienākumu piešķirt 
atbrīvojumu.

Tomēr saņēmējdalībvalsts var likt veikt attiecīgā mehāniskā transportlīdzekļa papildu 
tehniskās pārbaudes, ja iesniegtajos sertifikātos attiecīgā informācija nav sniegta un ja tā 
vajadzīga kompetentajām iestādēm. Šīs papildu prasības jāpamato ar EK 30. pantā minētajiem 
pamatojumiem, vai ar jebkurām Eiropas Kopienu Tiesas izstrādātām prioritārām prasībām, 
piemēram, par satiksmes drošību.

Tā kā šajā gadījumā runa ir par lietotu automobili ar EK tipa apstiprinājumu, kurš pirms tam 
reģistrēts citā dalībvalstī, Komisijas skaidrojošais paziņojums 96/C 143/041 nosaka, ka 
„galamērķa dalībvalsts iestāžu veiktas pārbaudes vieglā automobiļa reģistrēšanai vairs nav 
pamatotas, jo attiecīgais vieglais automobilis ir reģistrēts, pamatojoties uz EK tipa 
apstiprinājumu, kas ir spēkā visās dalībvalstīs”. Taču ir atļauts veikt vieglā automobiļa
tehnisko apskati, lai pārbaudītu tā fizisko stāvokli, ar noteikumu, ka šādas apskates nav 
diskriminējošas.

Ņemot vērā iepriekš minētos secinājumus, lūgumraksta iesniedzējas sniegtā informācija 
neliecina par EKL 90. panta pārkāpumu. Ja tiktu pierādīts, ka Portugāles iestādes liek reģistrēt 
Francijā reģistrētu lietotu automobili ar EK tipa apstiprinājumu, veicot tehnisko apskati, kas 
neattiecas uz lietotiem automobiļiem, kas tādā pašā situācijā reģistrēti Portugālē, tas būtu 
Kopienas tiesību aktu pārkāpums. Šobrīd Komisijas rīcībā nav šādas informācijas.

Nobeigumā Komisija vēlas atkārtot, ka maksimāls atbrīvojums, kādu vēlas saņemt 
lūgumraksta iesniedzēja, pārsniedz Kopienas tiesību aktu prasības. Saskaņā ar Komisijas 
rīcībā esošo informāciju, Portugāles iestāžu nosacījumi ir apgrūtinoši, taču neliecina par 
diskrimināciju.

  
1 Komisijas skaidrojošais paziņojums par procedūrām tāda vieglo automobiļu tipa apstiprināšanai un 

reģistrēšanai, kas iepriekš reģistrēts citā dalībvalstī (96/C 143/04), OV C 15.5.1996., 4. lpp.


