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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0248/2013, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Rodney Enderby, par transportlīdzekļu reģistrēšanas 
nodokli Maltā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs 2008. gadā pārcēlās uz dzīvi Maltā un devās turp ar automobili, kas 
viņam pieder jau 13 gadu. Par viņa automobili tika uzlikts nodoklis vairāk nekā EUR 13 000 
apmērā.

Maltas valdība minēto nodokli piemēro transportlīdzekļiem, kas ievesti valstī pēc 2009. gada 
februāra, tomēr joprojām nav skaidra situācija attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas ievesti 
valstī no 2004. gada 1. maija, kad Malta pievienojās ES, līdz 2009. gada februārim.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

ES tiesību akti transportlīdzekļu nodokļu jomā ir ārkārtīgi sarežģīti un neatbilst iekšējā tirgus 
vajadzībām. Taču jebkādas izmaiņas minētajos tiesību aktos var tikai veikt, dalībvalstīm 
vienbalsīgi par to vienojoties, un faktiski Komisijai nav lielu iespēju rīkoties, lai uzlabotu 
situāciju īstermiņā. Lai gan Komisija ir neatlaidīgi mēģinājusi likvidēt pastāvošos šķēršļus 
nodokļu jomā, kuri traucē vieglo automobiļu brīvu apriti iekšējā tirgū1, līdz šim Komisijas 
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priekšlikumi šajā jomā nav pieņemti, jo nav bijis pietiekami liels atbalsts no dalībvalstīm.

Ņemot vērā šo situāciju, dalībvalstis, savā teritorijā pirmo reizi reģistrējot mehānisko 
transportlīdzekli, principā var brīvi piemērot iekšējos nodokļus, un vairākums dalībvalstu arī 
faktiski piemēro šādus nodokļus. Taču šādā gadījumā dalībvalstīm jāievēro Eiropas 
Savienības tiesību akti un jo īpaši LESD 110. pants, ar ko dalībvalstīm aizliegts citu 
dalībvalstu ražojumiem tieši vai netieši uzlikt diskriminējošus iekšējos nodokļus, kas lielāki 
par tiem, kas tieši vai netieši uzlikti līdzīgiem vietējiem ražojumiem.

Eiropas Komisijas kā „Līgumu sarga” uzdevums ir nodrošināt dalībvalstu tiesību aktu 
atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tādējādi Komisijas kompetencē ir tikai veikt 
darbības saistībā ar patlaban spēkā esošajiem tiesību aktiem. Attiecībā uz Maltu Komisija 
patiešām uzsāka pienākumu neizpildes procedūru, vēršoties pret iepriekšējo transportlīdzekļu 
reģistrēšanas nodokļa sistēmu, un pēc šīs procedūras 2009. gadā tika grozīti attiecīgie tiesību 
akti. Nekas neliecina par to, ka pēc Maltas tiesību aktu grozīšanas Malta šajā jomā joprojām 
pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus.

Taču neatkarīgi no Eiropas Komisijas darbībām ikvienam iedzīvotājam jāaizstāv savas 
tiesības saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Katram iedzīvotājam pašam jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai īstenotu savas tiesības valsts līmenī, nepieciešamības gadījumā 
uzsākot administratīvu procedūru vai tiesvedību pret nodokļu aprēķinu, kurš, kā viņš uzskata, 
ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tādēļ viņam ir tiesības uz atmaksu. Tādējādi 
lūgumraksta iesniedzējam pašam bija jāuzsāk šādas procedūras, vēršoties pret nodokļu 
aprēķinu, kura pamatā bija līdz 2009. gadam spēkā esošie tiesību akti, un jāpieprasa 
nepamatoti samaksāto nodokļu atmaksa no kompetentajām Maltas iestādēm.

Jautājums par šādu nepamatoti iekasētu nodokļu atmaksu nav Komisijas kompetencē. Saskaņā 
ar Eiropas Savienības judikatūru, nepastāvot Eiropas Savienības noteikumiem jautājumā par 
prettiesiski iekasētu valsts nodokļu vai nodevu atmaksu, katras dalībvalsts tiesību sistēmā ir 
jānosaka kompetentās tiesas un tiesas iestādes, kā arī sīki izstrādāti tiesvedības procesuālie 
noteikumi, kam jānodrošina to tiesību aizsardzība, kuras lietas dalībniekiem piešķirtas ar 
Eiropas Savienības tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka, pirmkārt, šie noteikumi nedrīkst būt 
mazāk labvēlīgi par tiem, kas attiecas uz līdzīgām darbībām vietējā līmenī (līdzvērtības 
princips), un, otrkārt, tie nedrīkst padarīt praktiski neiespējamu vai pārmērīgi grūtu to tiesību 
īstenošanu, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību sistēmas (efektivitātes princips). 

Attiecībā uz efektivitātes principu Eiropas Savienības Tiesa ir lēmusi, ka, lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību, kas aizsargā gan nodokļu maksātāju, gan arī administratīvo iestādi, 
atbilstīgi Eiropas Savienības tiesību aktiem var noteikt saprātīgu termiņu procedūru 
uzsākšanai. Šādi termiņi nedrīkst padarīt praktiski neiespējamu vai pārmērīgi grūtu saskaņā ar 
Eiropas Savienības tiesību aktiem piešķirto tiesību īstenošanu.

Secinājums

Šajā lietā lūgumraksta iesniedzējam savlaicīgi bija jāiebilst pret nodokļu aprēķinu, kurš, kā 
viņš uzskata, ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem, un jāpieprasa nepamatoti 
samaksāto nodokļu atmaksa. Šai saistībā lūgumraksta iesniedzējam būtu bijis jāievēro 
attiecīgie procesuālie noteikumi atbilstīgi valsts (šajā gadījumā — Maltas) tiesību aktiem. 

                                                                                                                                                  
pārrobežu nodokļu šķēršļi vieglajiem automobiļiem — stiprāks vienotais tirgus”.
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Šajā lietā nekas neliecina par to, ka Maltas noteikumi par nodokļu atmaksu ir mazāk labvēlīgi 
par tiem, kas attiecas uz līdzīgām vietējām darbībām, vai ka tie padarītu praktiski neiespējamu 
vai pārmērīgi grūtu to tiesību īstenošanu, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem. 
Tādējādi, ja lūgumraksta iesniedzējs savlaicīgi neizvirzīja prasību saskaņā ar Maltas tiesību 
aktiem, šai saistībā nav konstatēts Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpums. 


