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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0800/2009 dėl sunkumų registruojant automobilį Rumunijoje, 
kurią pateikė Rumunijos pilietė A. C. C.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja, 2007 m. pagaminto ir Italijoje įsigyto automobilio savininkė, kreipiasi į 
Europos Parlamentą su prašymu padėti: ji negali įregistruoti savo automobilio Rumunijoje, 
nes reikalaujami mokesčiai viršija įsigyto automobilio kainą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja teigia, kad į Rumuniją jos automobilis įvežtas iki 2008 m. gruodžio 15 d., 
t. y. prieš įsigaliojant naujoms automobilių apmokestinimą reglamentuojančioms taisyklėms. 
Šį faktą patvirtino notaras. Tačiau Rumunijos mokesčių institucijos ketina automobilį 
registruoti vadovaudamosi naujomis ir daug griežtesnėmis apmokestinimo taisyklėmis.
Reikalaujami mokesčiai viršija įsigyto automobilio kainą. 

Komisijos pastabos dėl peticijos

Visų pirma aptariamas klausimas (atsisakymas registruoti reikalavimus atitinkančias 
variklines transporto priemones vadovaujantis senomis apmokestinimo taisyklėmis) yra 
nacionalinis dalykas. Mokesčių mokėtojai, kurių paraiškas mokesčių institucijos atmetė 
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vadovaudamosi tuo metu galiojančiomis taršos mokestį reglamentuojančiomis taisyklėmis, 
gali svarstyti galimybę kreiptis į atitinkamas nacionalines administracines institucijas arba 
teismus dėl netinkamo administracinių pareigų vykdymo.

Antra, pažymėtina, kad keleiviniams automobiliams taikomų mokesčių srityje galiojančios 
normos Europos Sąjungos lygmeniu nėra suderintos. Tai reiškia, kad valstybės narės gali 
nustatyti tokius mokesčius ir vienašališkai nuspręsti dėl jų dydžio ir skaičiavimo būdo. Byloje 
Komisija prieš Daniją Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad EB sutarties 90 
straipsnis nėra pagrindas nepritarti pernelyg dideliems mokesčio tarifams ir kad valstybės 
narės gali nustatyti tokius mokesčio tarifus, kokie jų nuomone yra tinkami1. Pasak Europos 
Teisingumo Teismo, net ir labai didelių mokesčio tarifų negalima laikyti prieštaraujančiais 
Bendrijos teisei, jei jie vienodai taikomi vietos produktams ir iš kitų valstybių narių 
įvežamiems produktams (EB steigimo sutarties 90 straipsnis).

Konkrečiai dėl naudotų variklinių transporto priemonių apmokestinimo nusistovėjusioje 
Europos Teisingumo Teismo praktikoje aiškiai įtvirtinta, kad EB sutarties 90 straipsnis 
pažeidžiamas, jei iš kitos valstybės narės įvežtai naudotai variklinei transporto priemonei 
taikomas mokestis yra didesnis nei mokesčio, įskaičiuoto į nacionalinėje rinkoje jau 
registruotos kaip naujos panašios variklinės transporto priemonės vertę, likutis2. Pasak 
Europos Teisingumo Teismo, diskriminacijos, kuri draudžiama pagal EB sutarties 90 
straipsnį, galima būtų išvengti, jei skaičiuojant registravimo mokestį būtų atsižvelgiama į 
faktinį įvežtos transporto priemonės nusidėvėjimą3.

Komisija išnagrinėjo Rumunijos automobilių taršos mokestį reglamentuojančias taisykles, 
kurios buvo keičiamos Nepaprastuoju potvarkiu Nr. 7/2009 (OG Nr. 103, 2009 2 19) ir 
padarė išvadą, kad šiose taisyklėse nepaisoma principo dėl vienodo požiūrio į vietos prekes ir 
į iš kitų valstybių narių įvežamas prekes. Todėl 2009 m. birželio 25 d. Komisija nusprendė 
pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą prieš Rumunijos Respublika jai nusiųsdama 
oficialų pranešimą. 
Po to, kai Rumunijos Respublikai buvo pratęstas terminas, 2009 m. rugsėjo 29 d. ji pateikė 
savo pastabas, kurios šiuo metu yra verčiamos. 

Pažymėtina, kad Komisija ir toliau gauna daug skundų dėl šios problemos ir yra pažadėjusi 
informuoti suinteresuotuosius asmenis apie šio tyrimo rezultatus. Pradėdama pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą Komisija paskelbė spaudos pranešimą (IP/09/1012). Be to, bus 
paskelbtas dar vienas spaudos pranešimas siekiant informuoti apie kitus Komisijos veiksmus, 
susijusius su minėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

Išvados

                                               

1 1990 m. gruodžio 11 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-47/88 Europos Bendrijų Komisija prieš 
Danijos Karalystę Rink. p. 1990, p. 1-04509, 10 punktas.
2 2001 m. vasario 22 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C- 393/98 Ministero Publico ir Gomes Valente 
prieš Fazenda Publica, Rink. p. 2001, p. 1-01327. 
3 1995 m. kovo 9 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-345/93 Fazenda Publica ir Ministério Público 
prieš Américo João Nunes Tadeu, Rink. p. 1995, p. 1-00479, 17 punktas.
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Atrodo, kad peticijos pateikėjos iškeltas klausimas nėra susijęs su nacionalinės teisės aktų 
atitiktimi Bendrijos teisei. Tačiau galima patvirtinti, kad Komisija šiuo metu nagrinėja 
Rumunijos automobilių taršos mokestį reglamentuojančias taisykles.“ 

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticija

Peticijos pateikėja teigia, kad į Rumuniją jos automobilis buvo įvežtas iki 2008 m. gruodžio 
15 d., t. y. prieš įsigaliojant naujoms automobilių apmokestinimą reglamentuojančioms 
taisyklėms. Šį faktą patvirtino notaras. Tačiau Rumunijos mokesčių institucijos ketina 
automobilį registruoti vadovaudamosi naujomis ir daug griežtesnėmis apmokestinimo 
taisyklėmis. Reikalaujami mokesčiai viršija įsigyto automobilio kainą.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Visų pirma aptariamas klausimas (atsisakymas registruoti reikalavimus atitinkančias 
variklines transporto priemones vadovaujantis senomis apmokestinimo taisyklėmis) yra 
nacionalinis dalykas. Mokesčių mokėtojai, kurių paraiškas mokesčių institucijos atmetė 
vadovaudamosi tuo metu galiojančiomis taršos mokestį reglamentuojančiomis taisyklėmis, 
gali svarstyti galimybę kreiptis į savo atitinkamas nacionalines administracines institucijas 
arba teismus dėl netinkamo administracinių pareigų vykdymo.

Antra, pažymėtina, kad keleiviniams automobiliams taikomų mokesčių srityje galiojančios 
normos Europos Sąjungos lygmeniu nėra suderintos. Tai reiškia, kad valstybės narės gali 
nustatyti tokius mokesčius ir vienašališkai nuspręsti dėl jų dydžio ir skaičiavimo būdo. Byloje 
Komisija prieš Daniją Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV)1 110 straipsnis nėra pagrindas nepritarti pernelyg dideliems 
mokesčio tarifams ir kad valstybės narės gali nustatyti tokius mokesčio tarifus, kokie, jų 
nuomone, yra tinkami2. Pasak Europos Teisingumo Teismo, net ir labai didelių mokesčio 
tarifų negalima laikyti prieštaraujančiais Bendrijos teisei, jei jie vienodai taikomi vietos 
produktams ir iš kitų valstybių narių įvežamiems produktams (SESV 110 straipsnis).

Konkrečiai dėl naudotų variklinių transporto priemonių apmokestinimo nusistovėjusioje 
Europos Teisingumo Teismo praktikoje aiškiai įtvirtinta, kad SESV 110 straipsnis
pažeidžiamas, jei iš kitos valstybės narės įvežtai naudotai variklinei transporto priemonei 
taikomas mokestis yra didesnis nei mokesčio, įskaičiuoto į nacionalinėje rinkoje jau 
registruotos kaip naujos panašios variklinės transporto priemonės vertę, likutis3. Pasak 
Europos Teisingumo Teismo, diskriminacijos, kuri draudžiama pagal SESV 110 straipsnį, 
galima būtų išvengti, jei skaičiuojant registravimo mokestį būtų atsižvelgiama į faktinį 
įvežtos transporto priemonės nusidėvėjimą4.

                                               
1 Suvestinė redakcija (OL C 115, 2008 5 9 ). Buvęs EB sutarties 90 straipsnis.
2 1990 m. gruodžio 11 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-47/88 Europos Bendrijų Komisija prieš Danijos 

Karalystę Rink. p. 1990, p. 1-04509, 10 punktas.
3 2001 m. vasario 22 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C- 393/98 Ministero Publico ir Gomes Valente prieš 

Fazenda Publica, Rink. p. 2001, p. 1-01327.
4 1995 m. kovo 9 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-345/93 Fazenda Publica ir Ministério Público prieš 

Américo João Nunes Tadeu, Rink. p. 1995, p. 1-00479, 17 punktas.
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Komisija išnagrinėjo Rumunijos automobilių taršos mokestį reglamentuojančias taisykles, 
kurios buvo keičiamos Vyriausybės nepaprastuoju potvarkiu Nr. 218/2009 (OG Nr. 836, 
2008 12 11) ir padarė išvadą, kad taikant išimtis tam tikriems lengviesiems automobiliams 
nepaisoma principo dėl vienodo požiūrio į vietos prekes ir į iš kitų valstybių narių įvežamas 
prekes. Todėl 2009 m. birželio 25 d. Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą prieš Rumunijos Respubliką, jai nusiųsdama oficialų pranešimą. 

Po to, kai Rumunijos Respublikai buvo pratęstas terminas, 2009 m. rugsėjo 29 d. ji pateikė 
savo pastabas, o 2010 m. sausio 12 d. informavo Komisiją apie Vyriausybės nepaprastąjį 
potvarkį Nr. 117/2009, kuriuo panaikintos pagal Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį 
Nr. 218/2008 taikytos išimtys, įsigaliojantį nuo 2010 m. sausio 1 d. Todėl Komisija ketina 
baigti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. 

Pažymėtina, kad Komisija ir toliau gauna daug skundų šiuo klausimu ir yra pažadėjusi 
informuoti suinteresuotuosius asmenis apie šio tyrimo rezultatus. Pradėdama pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą Komisija paskelbė spaudos pranešimą (IP/09/1012). Be to, rengiamas 
pranešimo, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, projektas siekiant 
informuoti visuomenę apie numatomą šios bylos užbaigimą.

Išvados

Atrodo, kad peticijos pateikėjos iškeltas klausimas nėra susijęs su nacionalinės teisės aktų 
atitiktimi Bendrijos teisei. Tačiau galima patvirtinti, kad Komisija nagrinėjo Rumunijos 
automobilių taršos mokestį reglamentuojančias taisykles, ir bent jau šiuo metu atrodo, kad jos 
atitinka SESV 110 straipsnį.“ 

                                                                                                                                                  


