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Peticijų komitetas

31.1.2014

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0248/2013 dėl transporto priemonių registracijos mokesčio 
Maltoje, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Rodney Enderby

1. Peticijos santrauka

2008 m. peticijos pateikėjas persikėlė gyventi į Maltą, kartu pasiimdamas savo automobilį, 
kuris jam priklauso 13 metų. Jo automobilis buvo apmokestintas daugiau nei 13 000 EUR 
suma.

Maltos vyriausybė išsprendė transporto priemonių, importuotų po 2009 m. vasario mėn., 
apmokestinimo klausimą, bet padėtis, susijusi su transporto priemonėmis, importuotomis tarp 
Maltos įstojimo į ES 2004 m. gegužės 1 d. ir 2009 m. vasario mėn., išlieka neaiški.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. sausio 31 d.

„ES teisė dėl transporto priemonių apmokestinimo yra labai sudėtinga ir neatitinka vidaus 
rinkos poreikių. Tačiau kokie nors šių teisės aktų pakeitimai įmanomi tik priėmus vienbalsį 
valstybių narių susitarimą, artimiausiu metu Komisija praktiškai beveik nieko negali padaryti, 
kad gerintų padėtį. Iš tiesų, nors Komisija nuolat stengiasi pašalinti mokesčių kliūtis, 
iškraipančias laisvą lengvųjų automobilių judėjimą vidaus rinkoje1, iki šiol Komisijos 

                                               
1 Žr., pvz., naujausią 2012 m. gruodžio 14 d. Komunikatą COM(2012) 756 final „Bendrosios rinkos stiprinimas 
šalinant su lengvaisiais automobiliais susijusias tarpvalstybines mokestines kliūtis“.
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pasiūlymai nebuvo priimti dėl nepakankamo valstybių narių bendradarbiavimo šiais 
klausimais.

Turint tai omenyje, iš esmės valstybės narės gali savo nuožiūra taikyti vidaus mokesčius 
automobiliams, kai jie pirmą kartą registruojami jų teritorijoje, ir iš tiesų daug valstybių narių 
taiko tokius mokesčius. Tačiau tai darydamos jos turi laikytis ES teisės, pirmiausia SESV 110 
straipsnio, kuriuo draudžiami diskriminaciniai vidaus mokesčiai, kai iš kitų valstybių narių 
atvežti gaminiai tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinami didesniais mokesčiais už tuos, 
kuriais valstybės narės tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestina panašius vietos gaminius, 
nuostatų.

Europos Komisija, kaip „Sutarčių sergėtoja“, užtikrina, kad nacionalinės teisės aktai atitiktų 
ES teisę. Taigi Komisija turi kompetenciją imtis veiksmų tik dėl šiuo metu galiojančių teisės
aktų. Dėl Maltos Komisija iš tiesų pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl ankstesnės 
transporto priemonių registracijos mokesčio sistemos, po kurios 2009 m. atitinkami teisės 
aktai buvo pakeisti. Po šių Maltos teisės aktų pakeitimų nebesama jokių požymių, kad Malta 
vis dar pažeidžia šios srities ES teisės aktus.

Vis dėlto, nepaisant Europos Komisijos veiklos, kiekvienas pilietis turi ginti savo teises pagal 
ES teisę. Pats pilietis turi imtis reikiamų veiksmų, kad šios teisės būtų įgyvendinamos 
nacionaliniu lygmeniu, o prireikus pradėti administracines arba teismines mokesčių, kurie, jo 
manymu, prieštarauja ES teisės aktams ir tai suteikia jam teisę į grąžinamąją išmoką, 
vertinimo procedūras. Vadinasi, būtent peticijos pateikėjas turėjo pradėti tokias mokesčių 
vertinimo procedūras atsižvelgiant į teisės aktus, galiojusius iki 2009 m., ir reikalauti iš 
Maltos valdžios institucijų grąžinti nepagrįstai sumokėtus mokesčius.

Tokių nepagrįstai sumokėtų mokesčių grąžinimo klausimas nepriklauso Komisijos 
kompetencijai. Remiantis Teisingumo Teismo praktika, jei nėra ES teisės aktų, susijusių su 
neteisėtai surinktų nacionalinių mokesčių grąžinimu, kiekviena valstybė narė savo vidaus 
teisės sistemoje paskiria kompetentingus teismus ir nustato ieškinių, skirtų užtikrinti teisės 
subjektų teisių, kylančių iš ES teisės, apsaugą, procesines taisykles su sąlyga, kad, pirma, 
tokios taisyklės nebus mažiau palankios už tas, kurios taikomos panašiems nacionaline teise 
grindžiamiems ieškiniams (lygiavertiškumo principas), ir, antra, kad dėl jų ES teisės sistemoje 
nustatytų teisių įgyvendinimas netaps praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas 
(veiksmingumo principas).

Dėl veiksmingumo principo tai, kad teisinio saugumo, kuris apsaugo tiek suinteresuotą 
mokesčių mokėtoją, tiek administratorių, sumetimais nustatomi protingi senaties terminai 
procesui teisme pradėti, atitinka ES teisę. Iš tiesų dėl tokių terminų naudojimasis ES teisėje 
nustatytomis teisėmis netampa praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas.

Išvada

Šiuo nagrinėjamu atveju būtent peticijos pateikėjas turėjo tinkamu laiku prieštarauti dėl 
taikomų mokesčių vertinimo, kuris, jo nuomone, prieštarauja ES teisei, ir reikalauti grąžinti 
nepagrįstai sumokėtus mokesčius. Šiuo atžvilgiu peticijos pateikėjas turėjo laikytis atitinkamų 
procesinių taisyklių pagal nacionalinės (šiuo atveju Maltos) teisės aktus. Šiuo atveju nesama 
jokių požymių, kad Maltos taisyklės dėl mokesčių grąžinimo yra mažiau palankios už tas, 
kurios taikomos panašiems nacionaline teise grindžiamiems ieškiniams, arba kad dėl jų ES 
teisės sistemoje nustatytų teisių įgyvendinimas gali tapti praktiškai neįmanomas arba pernelyg 



CM\1018350LT.doc 3/3 PE528.189v01-00

LT

sudėtingas. Todėl neatrodo, kad šiuo atžvilgiu ES teisė būtų pažeista, jeigu peticijos pateikėjas 
laiku nepateikė ieškinio pagal Maltos nacionalinės teisės aktus.“


