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Tema: Peticija Nr. 1661/2012 dėl automobilių apmokestinimo Bulgarijoje, kurią 
pateikė Bulgarijos pilietis Rumen Todorov

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas abejoja dėl Bulgarijoje vykdomos naujų ir naudotų automobilių 
apmokestinimo politikos. Jis teigia, kad vyriausybė nesiima priemonių, skatinančių piliečius 
pirkti daugiau ekologiškų ir saugių automobilių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas abejoja dėl Bulgarijoje vykdomos naujų ir naudotų automobilių 
apmokestinimo politikos. Jis teigia, kad naujiems automobiliams taikomi didesni mokesčiai 
negu seniems. Todėl jis mano, kad Bulgarijos vyriausybė nesiima priemonių, skatinančių 
piliečius pirkti daugiau ekologiškų ir saugių automobilių.

Panašu, kad peticijos pateikėjo pateiktas pavyzdys yra susijęs su transporto priemonių 
mokesčiu (bulg. danak varhu prevoznite sredstva)1, metiniu naudojimo mokesčiu, kurio dydis 
priklauso nuo automobilio variklio galios ir automobilio pagaminimo metų.

Komisijos pastabos

                                               
1 Įstatymo dėl vietinių mokesčių ir rinkliavų (bulg. Zakon za mestnite danatsi i taxi) 52 straipsnis. 
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Išskyrus vieną direktyvą, kurios taikymo sritis yra labai ribota1, lengvųjų automobilių 
apmokestinimo sritis nėra suderinta. Valstybės narės gali pačios spręsti dėl automobiliams 
taikomų mokesčių, jų dydžio ir skaičiavimo metodo, tačiau tai turi atitikti nediskriminavimo 
ir laisvo judėjimo principus, nustatytus Sutartyse2.

2005 m. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos3, kurioje reikalaujama, kad 
valstybės narės restruktūrizuotų savo lengvųjų automobilių apmokestinimo sistemas. Šiuo 
pasiūlymu siekiama skatinti tvarumą, įtraukiant į mokestį abiejų registracijos mokesčių ir 
metinių naudojimo mokesčių aspektus, kurie yra tiesiogiai susiję su lengvųjų automobilių 
išmetamu anglies dioksido kiekiu. Tačiau šis pasiūlymas iki šiol nesulaukė reikiamos 
vieningos valstybių narių paramos.

Todėl, remiantis galiojančiais ES teisės aktais, valstybės narės, skaičiuodamos taikomus 
mokesčius, neprivalo atsižvelgti į automobilių aplinkosauginį veiksmingumą ar jų saugumą.

Todėl vien tai, kad Bulgarijos teisės aktuose naujiems automobiliams nustatytas naudojimo 
mokestis yra didesnis, negu seniems automobiliams (turintiems tokią pačią variklio galią), 
nereiškia, kad pažeidžiami ES teisės aktai.

Išvada 

Komisija mano, kad remiantis peticijos pateikėjo nurodytais faktais negalima teigti, jog 
pažeista ES teisė.“

                                               
1 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų 

iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje (OL L 105, 1983 4 23, p. 59–
63).

2 Pagrindinių teisinių klausimų, kylančių transporto priemonių apmokestinimo srityje, apžvalga pateikiama 
Komisijos tarnybų darbiniame dokumente „Motorinių transporto priemonių apmokestinimo principai ES 
teisėje pagal Teisingumo Teismo aiškinimą“, pridėtame prie 2012 m. gruodžio 14 d. komunikato ‚Bendrosios 
rinkos stiprinimas šalinant su lengvaisiais automobiliais susijusias tarpvalstybines mokestines kliūtis“, 
COM(2012) 756 final.

3 COM(2005) 261 galutinis; Pranešimas spaudai IP/2005/839.


