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Temats: Lūgumraksts Nr. 0265/2008, ko Rumānijas automobiļu kluba vārdā iesniedza 
Rumānijas valstspiederīgais Horaţiu Margoi un kam pievienoti 120 000 paraksti, 
par nodokli, kas Rumānijā jāmaksā, veicot pirmreizējo reģistrāciju automobiļiem, 
kuri iegādāti kādā citā ES dalībvalstī

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret augsto nodokli, kas jāmaksā, veicot pirmreizējo 
reģistrāciju automobiļiem, kas iegādāti kādā citā ES dalībvalstī, un apgalvo, ka tas ierobežo 
preču brīvu apriti. Viņš apstrīd Rumānijas valdības izvirzītos argumentus, ka nodokļa pamatā 
ir transportlīdzekļu izraisītais potenciālais piesārņojuma līmenis, un norāda, ka par nodokļa 
patieso būtību skaidri liecina fakts, ka tas atrodas budžeta pozīcijā „citi akcīzes nodokļi”. 
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt nepieciešamās darbības un panākt, ka 
Rumānijas iestādes savu nodokļu režīmu saskaņo ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret augsto nodokli, kas jāmaksā, veicot pirmreizējo 
reģistrāciju automobiļiem, kas iegādāti kādā citā ES dalībvalstī, un apgalvo, ka tas ierobežo 
preču brīvu apriti. Viņš apstrīd Rumānijas valdības izvirzītos argumentus, ka nodokļa pamatā 
ir transportlīdzekļu izraisītais potenciālais piesārņojuma līmenis, un norāda, ka par nodokļa 
patieso būtību skaidri liecina fakts, ka tas atrodas budžeta pozīcijā „citi akcīzes nodokļi”. 
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Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu veikt nepieciešamās darbības un panākt, ka 
Rumānijas iestādes savu nodokļu režīmu saskaņo ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem.

II. Tiesiskie apsvērumi

Vispirms jāmin, ka automobiļu reģistrācijas nodokļa jomā Eiropas Savienības līmenī nav 
veikta nekāda tiesību aktu saskaņošana. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var piemērot šādus 
nodokļus un vienpusīgi izlemt par to lielumu un aprēķināšanas metodēm. Lietā 
Komisija/Dānija Eiropas Kopienu Tiesa nosprieda, ka EK līguma 90. pants nav paredzēts 
pārāk lielu nodokļu likmju kritizēšanai un ka dalībvalstis nodokļu apmērus var noteikt tādā 
līmenī, kādu uzskata par piemērotu1. Tiesa norādīja, ka pat ļoti lieli nodokļi nav pretrunā 
Kopienas tiesību aktiem, ja šos nodokļus vienādi piemēro gan attiecībā uz vietējiem 
ražojumiem, gan tādiem ražojumiem, kas ievesti no citām dalībvalstīm. 

Attiecībā tieši uz lietotu transportlīdzekļu aplikšanu ar nodokļiem pastāvīga Tiesas prakse 
nosaka, ka EK līguma 90. pants ir pārkāpts tādā gadījumā, ja nodoklis, ar ko apliek no citas 
dalībvalsts ievestu lietotu transportlīdzekli, ir lielāks par atlikušo nodokļa summu, kura 
iekļauta vietējā tirgū jau reģistrēta līdzīga jauna transportlīdzekļa vērtībā2. Saskaņā ar Tiesas 
informāciju no EK līguma 90. pantā aizliegtās diskriminācijas var izvairīties, ja tiek ņemts 
vērā ievestā transportlīdzekļa faktiskais nolietojums, attiecīgi samazinot nodokļa apmēru3.

Pēc rūpīgas Rumānijas automobiļu reģistrācijas nodokļu jomas regulējuma un tā atbilstības 
EK līguma 90. pantam pārbaudes Komisija secināja, ka šis regulējums nesaskan ar vienādas 
attieksmes principu. Tāpēc 2007. gada 23. martā Komisija nosūtīja Rumānijai oficiālu 
paziņojuma vēstuli, izsakot pārliecību, ka šīs valsts regulējums automobiļu reģistrācijas 
nodokļu jomā neatbilst Kopienas tiesību aktiem. Veicot nākamo šīs pārkāpuma procedūras 
pasākumu, 2007. gada 28. novembrī Komisija sagatavoja pamatotu atzinumu un oficiāli 
pieprasīja Rumānijai grozīt apstrīdētos noteikumus. 

Cenšoties saskaņot savu regulējumu ar acquis, 2008. gada 21. aprīlī Rumānijas valdība 
pieņēma Ārkārtas rīkojumu Nr. 50/2008. 2008. gada 2. jūnijā Komisija saņēma valsts 
noteikumus, kas apliecināja minētā ārkārtas rīkojuma īstenošanu.

Sākotnējās norādes liecina, ka pieņemtie tiesību akti, visticamāk, nav pretrunā ar EK līguma 
90. pantu. Tomēr pārkāpuma procedūru Komisija slēgs tikai tad, kad būs pārliecinājusies par 
šo tiesību aktu un to iespējamās piemērošanas atbilstību EK līgumam. 

III. Secinājums

                                               
1  Tiesas 1990. gada 11. decembra spriedums lietā Nr. C-47/88 Eiropas Kopienu Komisija pret Dānijas 

Karalisti, ECR 1990, I-04509. lpp., 10. punkts.

2 Tiesas 2001. gada 22. februāra spriedums lietā Nr. C-393/98 Ministero Publico un Gomes Valente pret
Fazenda Publica, ECR 2001, I-01327. lpp.

3 1995. gada 9. marta spriedums lietā Nr. C-345/93 Fazenda Pública un Ministério Público pret Américo João 
Nunes Tadeu, ECR 1995, I-00479. lpp., 17. punkts.
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Komisija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai panāktu, ka Rumānijas tiesību akti, kas 
attiecas uz automašīnu aplikšanu ar nodokļiem, tiek saskaņoti ar Kopienas tiesību aktiem.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. martā.

„Tiesību akti, kas bija pamatā iepriekš minētajiem lūgumrakstiem, ir saskaņoti ar Kopienas 
tiesību aktiem. Tādēļ Komisijas uzsāktā pārkāpuma procedūra attiecībā uz šo lietu tika slēgta. 

Šobrīd tiek vērtētas pēdējās izmaiņas jaunajos Rumānijas noteikumos par automašīnu 
nodokļiem, un pēc tam Komisija informēs visus, uz ko attieksies tās iegūtie secinājumi. Tāpat 
ir vērts atzīmēt, ka jaunā Rumānijas valdība ir paziņojusi par savu nodomu samazināt nodokļu 
līmeni līdz tādam, kāds tika piemērots pirms ievērojamās paaugstināšanas, un atlīdzināt 
starpību.”
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