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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0722/2006, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Anja Neumann, par 
ārvalstīs reģistrētu mehānisku transportlīdzekļu konfiskāciju Grieķijā.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret Grieķijas iestāžu patvaļīgi veikto ārvalstīs reģistrēto 
mehānisko transportlīdzekļu konfiskāciju. Viņa norāda, ka Grieķijas kompetentās iestādes 
veic tādus patvaļīgus pasākumus kā konfiskācija, astronomisku soda naudu piemērošana vai 
piespiedu pārdošana, lai gan ES tiesību akti šajā jomā ļauj ievest Grieķijā ārvalstīs reģistrētu 
mehānisku transportlīdzekli uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Viņa aicina Eiropas Parlamentu 
pārtraukt šos atkārtotos ES pilsoņu likumīgo tiesību pārkāpumus.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 1. februārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju saskaņā 
ar Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 5. maijā

I. Sūdzība
Lūgumraksta iesniedzēja, kas ir Vācijas valstspiederīgā, vadīja savu Vācijā reģistrēto 
automobili Grieķijā. Pirmkārt, viņa informē Eiropas Parlamentu, ka Grieķijas varasiestādes
noteiktās situācijās konfiscē ārvalstīs reģistrētos automobiļus un piemēro to īpašniekiem 
augstas soda naudas. Otrkārt, viņa min, ka Grieķijā piemēro ļoti augstu reģistrācijas nodokli 
par ārvalstīs reģistrēta automobiļa pārreģistrāciju. Viņa uzskata, ka šāda Grieķijas prakse ir 
nelikumīga un aicina Parlamentu rīkoties, lai pārtrauktu Kopienas tiesību aktu pārkāpšanu.

II. Komisijas komentāri
Reģistrācijas nodoklis
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Tā kā nav noteikta tiesību aktu saskaņošana Kopienas līmenī, dalībvalstis var brīvi piemērot 
reģistrācijas nodokli mehāniskiem transportlīdzekļiem, ievērojot primāros un sekundāros 
Kopienas tiesību aktus. Attiecībā uz primārajiem tiesību aktiem dalībvalstīm ir pienākums 
ievērot EK Līguma 90. pantu, kas aizliedz dalībvalstīm citu dalībvalstu ražojumiem tieši vai 
netieši uzlikt iekšējos nodokļus, kas ir lielāki par tiem, kuri tieši vai netieši uzlikti līdzīgiem 
vietējiem ražojumiem. Šis Kopienu tiesību pamatprincips ir ļoti nozīmīgs automobiļu nodokļu 
jomā, jo bieži vien tieši šajā aspektā vērtē reģistrācijas nodokļa atbilstību Kopienas tiesību 
aktiem. Tas nozīmē, ka principā Grieķijai nav aizliegts piemērot reģistrācijas nodokli pirmajai 
mehāniska transportlīdzekļa reģistrācijai tās teritorijā, ja tā ievēro Kopienas tiesību aktus.
Tā kā Komisija uzskatīja, ka Grieķija piemēro nolietojuma likmi, kuru lieto, aprēķinot 
reģistrācijas nodokli lietotiem automobiļiem, tādējādi zināmā mērā pārkāpjot EK Līguma 
90. panta noteikumus, tā nolēma iesūdzēt Grieķiju Eiropas Kopienu Tiesā. Šī lieta C-74/06, 
kuras publiskā noklausīšanās notika 2007. gada 18. aprīlī, pašlaik tiek izskatīta.
Direktīva 83/182/EEK
Mērķis Direktīvai 83/182/EEK par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu 
transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā (OV, L 105, 23.4.1983.), ir 
likvidēt šķēršļus personu brīvai kustībai un Eiropas iekšējā tirgus veidošanai. Saskaņā ar 
direktīvu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai piešķir atbrīvojumus no transportlīdzekļa 
reģistrācijas nodokļa un citiem parasti piemērojamiem ceļa nodokļiem uz pārtrauktu vai 
nepārtrauktu laiku, kas divpadsmit mēnešu laikā nepārsniedz sešus mēnešus, ievērojot 
šādus noteikumus:

- transportlīdzekļi ir iegādāti saskaņā ar nodokļu uzlikšanas vispārējiem nosacījumiem, 
kas ir spēkā dalībvalsts vietējā tirgū;

- privātpersonai, kas ieved šādus transportlīdzekļus, ir pastāvīga dzīvesvieta1 dalībvalstī, 
kas nav pagaidu ieveduma dalībvalsts, un tā izmanto šo transportlīdzekli privātām 
vajadzībām;

- pagaidu ieveduma dalībvalstī transportlīdzekli nedrīkst pārdot vai iznomāt, vai 
patapināt šās valsts rezidentiem.

Šķiet, ka šajā gadījumā lūgumraksta iesniedzēja Grieķijā izmanto automobili uz laiku, kas
divpadsmit mēnešu laikā pārsniedz sešus mēnešus, un Grieķija ir viņas pastāvīgā 
dzīvesvieta. Tas nozīmē, ka uz šo gadījumu neattiecas atbrīvojumi, ko paredz Direktīva 
83/182/EEK, un tādēļ Grieķijai nav jāatbrīvo Vācijā reģistrētais automobilis no Grieķijā 
piemērotā reģistrācijas nodokļa.

Direktīva 83/183/EEK
Direktīva 83/183/EEK par atbrīvojumiem no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo 
lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts (OV, L 105, 23.4.1983., 64.-65. lpp.) ir pieņemta, lai 
mazinātu nodokļu šķēršļus personu brīvai kustībai Kopienā. Direktīva paredz atbrīvojumu no 
patēriņa nodokļiem, kurus piemēro dalībvalstīs importētiem mehāniskiem transportlīdzekļiem, 
tādējādi ievērojami ierobežojot dalībvalstu tiesības uz nodokļiem šajā jomā.

  
1 Direktīvas 83/182 7. panta 1. punkts nosaka: „Šajā direktīvā „pastāvīga dzīvesvieta” nozīmē vietu, kur persona 
parasti dzīvo, t.i., vismaz 185 dienas kalendārā gadā, personīgu un profesionālu saistību dēļ vai, ja personai nav 
profesionālu saistību, privātu saistību dēļ, kas nosaka ciešu saikni ar vietu, kurā tā dzīvo”.
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Saskaņā ar direktīvu dalībvalstis atbrīvo no jebkādiem patēriņa nodokļiem motorizētus 
transportlīdzekļus, kurus no citas dalībvalsts ieved privātpersonas, kas pārceļ savu pastāvīgo 
dzīvesvietu, ievērojot šādus noteikumus:

- transportlīdzeklis ir iegūts saskaņā ar kādas dalībvalsts vietējā tirgū spēkā esošiem
vispārējiem nodokļu uzlikšanas noteikumiem un tam uz izvešanas pamata nepiemēro 
nekādu atbrīvojumu no jebkāda patēriņa nodokļa vai nekādu šā nodokļa atmaksu;

- persona, kas ieved transportlīdzekli, ir to izmantojusi dalībvalstī, no kuras 
transportlīdzekli izved, vismaz sešus mēnešus pirms dzīvesvietas maiņas;

- transportlīdzeklis ir jānogādā valstī, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta, divpadsmit 
mēnešu laikā pēc tās personas dzīvesvietas maiņas, kura transportlīdzekli ieved;

- ievesto transportlīdzekli nedrīkst pārdot, iznomāt vai aizdot divpadsmit mēnešus pēc 
tam, kad tas ievests, izņemot gadījumus, kas ir pienācīgi pamatoti pēc tās dalībvalsts 
kompetento iestāžu ieskata, kurā transportlīdzekli ieved.

Šeit jāpiemin, ka Tiesa pretēji Komisijas viedoklim lēma, ka transportlīdzekļu reģistrācijas 
nodokli, ko piemēro vairākās dalībvalstīs, nevar uzskatīt par patēriņa nodokli, uz kuru attiecas 
šī direktīva. Tādēļ uz lūgumraksta iesniedzējas situāciju neattiecas arī Direktīva 83/183/EEK.

Soda naudas
Attiecībā uz lielajām soda naudām, kuras Grieķija piemēro par nenomaksātu reģistrācijas
nodokli, lietā 262/99 (Louloudakis)1, kas arī bija saistīta ar Grieķijas piemērotajām soda 
naudām par reģistrācijas nodokli, Tiesa lēma, ka dalībvalstu tiesību akti, kas paredz dažādas 
soda naudas, atbilst proporcionalitātes principam tikai tādā gadījumā, ja soda naudu 
piemērošanu nosaka īpaši svarīgas ieviešanas un novēršanas prasības, ņemot vērā pārkāpuma 
smaguma pakāpi. Komisija uzskata, ka Grieķijas soda naudu sistēma ir nepamatota un tās
likmes nesamērīgas. Tās ir iemesls lielam skaitam sūdzību, kuras izskatīja pienākumu 
neizpildes procedūrā Nr. 1997/4258. Pēc pienākumu neizpildes procedūras īstenošanas pret 
Grieķiju Komisija nolēma iesūdzēt Grieķiju Eiropas Kopienu Tiesā (EKT). Lietas, kura 
pašlaik tiek izskatīta ar numuru C-156/04, publiskā noklausīšanās notika 2006. gada 
26. jūnijā, un 2006. gada 14. septembrī ģenerāladvokāts pauda savu viedokli, kurš atbilst 
Komisijas nostājai.
Eiropas Parlaments ir arī pieskāries šai tēmai arī savā pašiniciatīvas M. Cashman ziņojumā
(A6-0394/2005), kuru Parlaments apstiprināja 2005. gada 14. februārī.

III. Secinājums
TAXUD ģenerāldirektorāta dienesti reģistrēs lūgumraksta iesniedzējas vēstuli kā sūdzību un 
informēs viņu par iespējamiem Komisijas pasākumiem nākotnē attiecībā uz jautājumiem, kas
ir atkarīgi no lēmumiem lietās C-156/04 un C-74/06.

  
1 Lieta C-262/99, Praskevas Louloudakis pret Grieķijas Republiku, 71. punkts.


