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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0054/2012 dėl taršos mokesčio, taikomo užsienyje pirktiems 
naudotiems automobiliams, kurią pateikė Rumunijos pilietis P. G. R.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas Rumunijoje norėjo užregistruoti Jungtinėje Karalystėje registruotą 
automobilį, tačiau buvo informuotas, kad automobiliai registruojami, jeigu sumokamas taršos 
mokestis. Peticijos pateikėjas apgailestauja, kad, nors Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 
bylose Tatu (C–402/09) ir Nisipeanu (C–263/10) paskelbė, jog taršos mokestis neatitinka ES 
teisės aktų, kai kurie teismai ir vyriausybė neatsižvelgia į Teisingumo Teismo sprendimus ir 
toliau verčia mokėti šį mokestį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Pirmiausia reikia pažymėti, kad derinimas Europos Sąjungos lygmeniu su lengvaisiais 
automobiliais susijusių mokesčių srityje netaikomas. Todėl valstybės narės gali nevaržomai 
taikyti tokius mokesčius ir vienašališkai spręsti dėl jų dydžio ir apskaičiavimo metodų.

Todėl gali nutikti taip, kad automobilio savininkui pakeitus gyvenamąją vietą tas pats 
automobilis bus apmokestinamas jo naujos gyvenamosios vietos valstybėje narėje, net jei jis 
jau buvo apmokestintas ankstesnėje gyvenamojoje vietoje. Taigi, tokia padėtis, nesant bendrų 
taisyklių, pati savaime neprieštarauja ES teisės aktams1.
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2004 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje Marie Lindfors, C-365/02, 34 dalis.
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Nepaisant to, valstybės narės privalo laikytis bendrų ES teisės aktais numatytų taisyklių dėl 
netiesioginio apmokestinimo. Tokiais atvejais Teisingumo Teismas nuolat nuspręsdavo, kad 
registravimo arba taršos mokesčiai, pvz., Rumunijoje įvestas taršos mokestis, yra akivaizdžiai 
fiskalinio pobūdžio ir kad jie taikomi ne dėl to, kad automobilis kerta šį mokestį taikančios 
valstybės narės sieną, o dėl kitų operacinių įvykių, kuriems priskiriama ir automobilio pirmoji 
registracija toje valstybėje narėje1. Vadinasi, jie turi būti laikomi prekėms taikomų vidaus 
mokesčių bendrosios sistemos dalimi, todėl turi būti nagrinėjami atsižvelgiant į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 110 straipsnį, t. y. jie negali diskriminuoti kitose 
valstybėse narėse pagamintų prekių.

Komisija susipažinusi su Teisingumo Teismo sprendimais bylose Tatu ir Nisipenau, taip pat 
su vėliau priimtomis Teismo nutartimis2 dėl klausimų, kilusių taikant taršos mokesčių teisės 
aktus SESV 10 straipsnio aspektu.

Šiuo metu Komisija nagrinėja pasiūlymą siekdama atlikti teisės aktų, kuriems iškilo pavojus, 
pakeitimus. Dėl šių klausimų ji susisiekė su Rumunijos valdžios institucijomis.

Komisija neturi kompetencijos išspręsti konkrečių mokesčių mokėtojų problemų konkrečiais 
atvejais. Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, vaidmuo yra užtikrinti, kad valstybių narių 
teisės aktai ir administracinė praktika atitiktų ES teisę. Dėl to tais atvejais, kai valstybė narė į 
nacionalinę teisę neperkelia ar netinkamai perkelia ES teisės aktus ar praktiškai apskritai 
netinkamai taiko nacionalinius teisės aktus, kurie atitinka ES teisę, Komisija gali inicijuoti 
pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš tą valstybę narę. Tačiau šios procedūros šalys yra tik 
Komisija ir valstybė narė, konkretus mokesčių mokėtojas į ją neįtraukiamas. Vadinasi, šios 
procedūros rezultatai neturi tiesioginės įtakos konkrečiais atvejais. Todėl konkrečiais atvejais 
vienintelis būdas siekti žalos atlyginimo, netgi geresnis už Teisingumo Teismo sprendimą –
kreiptis į šalies teismus, nes jie vieninteliai gali priimti tiesioginius sprendimus atskirose 
bylose (kaip antai pavesti administracijai apmokėti išlaidas, panaikinti administracinius 
sprendimus ar atlyginti padarytą žalą). 

Šiuo atveju verta paminėti, kad panašu, jog pirmosios instancijos teismas (pvz., Tribunalul 
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2003 m. bir˛elio 17 d. Teisingumo Teismo sprendimas byloje De Danske Bilimportųrer v Skatteministeriet, 
Told- og Skattestyrelsen, C-383/01, 34 dalis.

2 2011 m. liepos 13 d. teismo nutartis byloje C-335/10, Administrația Finanțelor Publice a 
Municipiului Târgu-Jiu ir Administrația Fondului pentru Mediu prieš Claudia Norica Vijulan, 
2011 m. balandžio 8 d. Teismo nutartis byloje C-336/10 Administrația Finanțelor Publice a 
Municipiului Târgu-Jiu ir Administrația Fondului pentru Mediu prieš Victor Vinel Ijac, 
2011 m. balandžio 8 d. nutartis Daniel Ionel Obreja prieš Ministerul Economiei și Finanțelor 
ir Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Mureș (byla C-136/10), Ministerul 
Economiei și Finanțelor ir kiti prieš SC Darmi SRL (byla C-178/10) ir 2011 m. balandžio 8 d. 
nutartis Aurora Elena Sfichi prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava 
Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-29/11), 
Adrian Ilaș prieš Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava Administrația Finanțelor 
Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (C-30/11).
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Iași) priėmė sprendimą1 peticijos pateikėjo naudai atsižvelgdamas į jo skundą dėl taršos 
mokesčio taikymo.

Komisija toliau nagrinės pasiūlymą pakeisti su taršos mokesčiais susijusius Rumunijos teisės 
aktus, kad būtų užtikrinta atitiktis ES teisei taip, kaip ją aiškina Teisingumo Teismas.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Peticijos pateikėjas kaip teisinį pagrindą imti mokestį už automobilio, jau įregistruoto 
Jungtinėje Karalystėje, registravimą Rumunijoje nurodo Nepaprastąjį vyriausybės potvarkį 
Nr. 50/2008 (OUG Nr. 50/2008). 

Dėl OUG Nr. 50/2008 Teisingumo Teismas nusprendė2, jog Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 110 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį valstybėms narėms 
neleidžiama taikyti taršos mokesčio, imamo pirmą kartą registruojant motorinę transporto 
priemonę toje valstybėje narėje, jei mokestis sudarytas taip, kad neskatina leisti tos valstybės 
narės apyvarton kitose valstybėse narėse įsigytų naudotų transporto priemonių ir drauge 
neatgraso nuo to paties amžiaus ir būklės transporto priemonių pirkimo šalies rinkoje.

Rumunija panaikino OUG Nr. 50/2008. Pagal šiuo metu galiojantį Nepaprastąjį vyriausybės 
potvarkį Nr. 9/2013 už ekologinį spaudą mokestis imamas ne tik pirmą kartą Rumunijoje 
registruojant kitose valstybėse narėse pirktus naudotus automobilius, bet ir šalies rinkoje 
perkant naudotas transporto priemones, kurioms nebuvo taikomi jokie anksčiau galioję 
registracijos mokesčiai (net ir tais atvejais, kai nacionalinis teismas nusprendė grąžinti 
ankstesnį mokestį ar registruoti automobilį nemokant mokesčio). 

Išvada 

Atsižvelgdama į tai, kad Rumunija panaikino automobilių registracijos mokesčio neatitiktį 
SESV 110 straipsniui, kaip jį išaiškino Teisingumo Teismas Tatu sprendime, Komisija negali 
imtis jokių tolesnių veiksmų šiuo klausimu.“ 

                                               
1
Informaciją galima rasti Tribunalul Iași svetainėje. Adresas:
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, 2012 m. 
liepos 9 d.

2
2011 m. balandžio 7 d. Teismo sprendimas byloje Ioan Tatu prieš Statul român prin Ministerul Finanțelor și 

Economiei, C-402/09.


