
CM\1012827LV.doc PE494.757v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

29.11.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0054/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
P. G. R., par ārzemēs pirktām lietotām automašīnām piemērojamo nodokli 
par piesārņojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir veicis pasākumus, lai Apvienotajā Karalistē reģistrētu automašīnu 
tagad reģistrētu Rumānijā, taču viņš tika informēts, ka to reģistrēt varēs tikai tad, kad būs 
samaksāts nodoklis par piesārņojumu. Lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu par to, ka, lai gan 
Eiropas Savienības Tiesa lietās Tatu (C-402/09) un Nisipeanu (C-263/10) ir atzinusi, ka 
nodoklis par piesārņojumu ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem, tiesu un valsts 
pārvaldes iestādes neņem vērā Tiesas lēmumus un turpina pieprasīt, lai šis nodoklis tiktu 
maksāts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Vispirms ir jānorāda, ka Eiropas Savienības līmenī nav tikusi veikta saskaņošana 
transportlīdzekļu nodokļu jomā. Tādēļ dalībvalstīm ir rīcības brīvība noteikt šādus nodokļus 
un vienpusēji lemt par to apmēru un aprēķināšanas metodi.

Tādējādi ir iespējams, ka, transportlīdzekļa īpašniekam mainot dzīvesvietu, jaunās 
dzīvesvietas valstī transportlīdzeklim tiek uzlikts nodoklis, lai gan bijušās dzīvesvietas valstī 
nodoklis par to jau ir iekasēts. Taču šī situācija pēc būtības nav pretrunā ES tiesībām, lai gan 
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nav kopēju noteikumu1.

Neatkarīgi no tā dalībvalstīm ir jāievēro ES tiesību vispārējie noteikumi par netiešajiem 
nodokļiem. Šajā sakarībā Tiesa ir konsekventi lēmusi, ka reģistrācijas vai piesārņojuma 
nodokļi, piemēram, Rumānijā noteiktais piesārņojuma nodoklis, nepārprotami ir fiskāli 
nodokļi, kas tiek uzlikti nevis tādēļ, ka transportlīdzeklis šķērso tās dalībvalsts robežu, kas to 
piemēro, bet gan citu nozīmīgu notikumu, tostarp transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas 
attiecīgajā dalībvalstī, dēļ2. Tāpēc šie nodokļi ir daļa no precēm piemērojamo iekšējo nodokļu 
vispārējās sistēmas un jāskata Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 110. panta 
kontekstā, t. i., tie nedrīkst būt diskriminējoši attiecībā uz citas dalībvalsts precēm.

Komisija ir informēta par Tiesas spriedumiem Tatu un Nisipeanu lietās, kā arī par tās 
turpmākajiem lēmumiem3 jautājumos par piesārņojuma nodokļa tiesību aktiem Rumānijā 
saistībā ar LESD 110. pantu.

Komisija pašlaik pārskata priekšlikumu, lai izdarītu grozījumus attiecīgajos tiesību aktos, un 
šajā sakarībā uztur kontaktus ar Rumānijas varas iestādēm.

Komisijai nav kompetences risināt konkrētu nodokļu maksātāju problēmas attiecīgajās lietās. 
Komisijas pienākums ir uzraudzīt Līgumu izpildi, lai nodrošinātu dalībvalstu tiesību aktu un 
administratīvās prakses atbilstību ES tiesībām. Tādēļ — ja dalībvalsts netransponē vai 
nepareizi transponē ES tiesību aktus vai praksē kopumā nepareizi piemēro tos valsts tiesību 
aktus, kuri atbilst ES tiesībām, Komisija var sākt pienākumu neizpildes procedūru pret 
attiecīgo dalībvalsti. Taču dalībnieki šajā procedūrā ir tikai Komisija un dalībvalsts, nevis 
konkrēts nodokļu maksātājs. Tas nozīmē, ka šīs procedūras iznākumam nav tiešas ietekmes uz 
konkrētiem gadījumiem. Tādēļ vienīgais veids, kā risināt konkrētos gadījumus arī pēc Tiesas 
sprieduma, ir vērsties valsts tiesās, kas vienīgās var nodrošināt tiešus aizsardzības līdzekļus 
katrā atsevišķā lietā (piemēram, izdot rīkojumu par administratīvo iestāžu pienākumu 
atlīdzināt izdevumus, anulēt administratīvos lēmumus vai atlīdzināt kaitējumu). 

Šajā sakarībā ir svarīgi norādīt, ka pirmās instances tiesa (t. i., Tribunalul Iași) ir pieņēmusi 
lūgumraksta iesniedzējam pozitīvu lēmumu4, apmierinot viņa prasību attiecībā uz 
piesārņojuma nodokļa iekasēšanu.

                                               
1  Tiesas 2004. gada 15. jūlija spriedums lietā C-365/02 Marie Lindfors, 34. punkts.
2  Tiesas 2003. gada 17. jūnija spriedums lietā C-383/01 De Danske Bilimportųrer/ Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen, 34. punkts.
3 Tiesas 2011. gada 13. jūlija lēmums lietā C-335/10 Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu un 

Administrația Fondului pentru Mediu/ Claudia Norica Vijulan, Tiesas 2011. gada 8. aprīļa lēmums lietā C-336/10 
Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu un Administrația Fondului pentru Mediu/ Victor Vinel Ijac, 
Tiesas 2011. gada 8. aprīļa lēmums lietā Daniel Ionel Obreja/ Ministerul Economiei și Finanțelor un Direcția Generală a 
Finanțelor Publice a județului Mureș (lieta C-136/10), Ministerul Economiei și Finanțelor un citi/ SC Darmi SRL (lieta C-
178/10), Tiesas 2011. gada 8. aprīļa lēmums lietā Aurora Elena Sfichi/ Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava, 
Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu (lieta C-29/11), Adrian Ilaș/ Direcția 
Generalâ a Finanțelor Publice Suceava, Administrația Finanțelor Publice Suceava, Administrația Fondului pentru Mediu
(lieta C-30/11).

4
  Tribunalul Iași tīmekļa vietnē pieejamā informācija
http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=99&d=OTkwMDAwMDAwMDA4NDM3NA**, skatīta 2012. gada 
9. jūlijā.
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Komisija turpinās pārskatīt priekšlikumu par grozījumu izdarīšanu Rumānijas tiesību aktos 
par piesārņojuma nodokli, lai nodrošinātu atbilstību ES tiesībām, kā to ir noteikusi Tiesa.

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz valdības izdoto Ārkārtas rīkojumu Nr. 50/2008 (OUG
Nr. 50/2008), kas ir juridiskais pamats piesārņojuma nodokļa iekasēšanai, reģistrējot 
Rumānijā automašīnu, kas jau ir reģistrēta Apvienotajā Karalistē. 

Attiecībā uz OUG Nr. 50/2008 Tiesa pieņēma lēmumu1, ka Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 110. pants jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā situācija, kurā dalībvalsts 
ievieš piesārņojuma nodokli, kas ir piemērojams automašīnām brīdī, kad tās pirmo reizi tiek 
reģistrētas šajā dalībvalstī, ja šis fiskālais pasākums tiek veidots tā, ka tas padara neizdevīgu 
citā dalībvalstī nopirktu lietotu transportlīdzekļu laišanu apgrozībā minētajā dalībvalstī, 
nepadarot neizdevīgu tāda paša vecuma un nolietojuma lietotu transportlīdzekļu iegādi vietējā 
tirgū.

Rumānija ir atcēlusi OUG Nr. 50/2008. Saskaņā ar pašreizējo spēkā esošo valdības Ārkārtas 
rīkojumu Nr. 9/2013 nodoklis par vides piesārņošanu Rumānijā tiek piemērots ne tikai tad, 
kad citā dalībvalstī iegādātas lietotas automašīnas tiek reģistrētas pirmo reizi, bet arī tad, kad 
vietējā tirgū tiek iegādātas lietotas automašīnas, kurām nav piemēroti nekādi reģistrācijas 
nodokļi, kas bijuši spēkā iepriekš (tostarp gadījumos, kad valsts tiesa ir pieņēmusi lēmumu 
par iepriekšējā nodokļa atmaksu vai automašīnas reģistrāciju bez nodokļa samaksas). 

Secinājums 

Ņemot vērā to, ka Rumānija ir novērsusi automašīnu reģistrācijas nodokļa piemērošanas 
neatbilstību LESD 110. pantam, kā interpretējusi Tiesa savā spriedumā Tatu lietā, Komisija 
vairs neveiks nekādas turpmākas darbības šajā jautājumā. 

                                               
1 Tiesas 2011. gada 7. aprīļa spriedums lietā C-402/09 Ioan Tatu / Statul român prin Ministerul Finanțelor și Economiei.


