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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret nodokļu politiku attiecībā uz jauniem un veciem 
automobiļiem Bulgārijā. Viņš apgalvo, ka valdība nemudina pilsoņus iegādāties videi 
nekaitīgākus un drošākus automobiļus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 1. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret nodokļu politiku attiecībā uz jauniem un veciem 
automobiļiem Bulgārijā. Viņš apgalvo, ka jauniem automobiļiem nodokļi ir augstāki nekā 
veciem. Tāpēc viņš uzskata, ka Bulgārijas valdība nemudina pilsoņus iegādāties videi 
nekaitīgākus un drošākus automobiļus.

Lūgumraksta iesniedzēja minētais piemērs, šķiet, attiecas uz danak varhu prevoznite sredstva
(transportlīdzekļu nodoklis)1 — transportlīdzekļa ikgadējo nodokli, kura likme atkarīga no 
automobiļa dzinēja jaudas un ražošanas gada.

Komisijas komentāri

                                               
1 Zakon za mestnite danatsi i taxi (Vietējo nodokļu un nodevu likums) 52. pants un turpmākie panti.
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Izņemot vienu direktīvu, kuras piemērošanas joma ir ļoti ierobežota1, vieglo automobiļu 
nodokļu jomā nav veikta saskaņošana. Dalībvalstis var brīvi izlemt attiecībā uz automobiļiem 
piemērojamiem nodokļiem, to lielumu un aprēķina metodi, tomēr ar nosacījumu, ka tiek 
ievēroti līgumos paredzētie nediskriminācijas un brīvas pārvietošanās principi2.

Eiropas Komisija 2005. gadā prezentēja priekšlikumu direktīvai3, kas dalībvalstīm liktu 
pārstrukturizēt to nodokļu sistēmas, kas attiecas uz vieglajiem automobiļiem. Priekšlikuma 
mērķis ir veicināt ilgtspēju, jo gan reģistrācijas nodokļu, gan ikgadējo nodokļu bāzē tiktu 
iekļauti elementi, kas ir tieši saistīti ar vieglo automobiļu izdalīto oglekļa dioksīda daudzumu. 
Tomēr pagaidām priekšlikums nav saņēmis vajadzīgo vienprātīgo dalībvalstu atbalstu.

Līdz ar to saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem dalībvalstīm nav obligāti jāņem vērā 
automobiļu ekoloģiskie raksturlielumi vai to drošība, aprēķinot nodokļus, kurus tās uzliek.

Tas, ka Bulgārijas tiesību aktos jauniem automobiļiem paredzēts lielāks nodoklis nekā veciem 
automobiļiem (ar vienādu dzinēja jaudu), nenorāda uz ES tiesību aktu pārkāpumu.

Secinājums 

Komisija konstatē, ka lūgumraksta iesniedzēja izklāstītie apstākļi nenorāda uz ES tiesību aktu 
pārkāpumu.

                                               
1 Padomes 1983. gada 28. marta Direktīva 83/182/EEK par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu 

transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā (OV L 105, 23.4.1983., 59.–63. lpp.).
2 Tādu svarīgāko tiesisko jautājumu pārskats, kuri rodas transportlīdzekļu nodokļu jomā, ir sniegts Komisijas 

dienestu darba dokumentā „Mehānisko transportlīdzekļu aplikšanas ar nodokļiem principi saskaņā ar ES 
tiesību aktiem, kā tos interpretējusi Tiesa”, kas pievienots 2012. gada 14. decembra paziņojumam „Likvidēti 
pārrobežu nodokļu šķēršļi vieglajiem automobiļiem — stiprāks vienotais tirgus” (COM(2012)0756 final).

3 COM(2005)0261 final; paziņojums presei IP/2005/839.


