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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Spānijas iestāžu iespējami netaisnīgi uzliktu ievedmuitu 
automašīnai, kas ievesta no Apvienotās Karalistes. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas 
Parlamentam juridisku konsultāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par Spānijas iestāžu iespējami netaisnīgi uzliktu ievedmuitu 
(Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, turpmāk tekstā  IEDMT) 
automašīnai, kas ievesta no Apvienotās Karalistes.

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo ES tiesību aktu prasībām dalībvalstis drīkst piemērot IEDMT 
nodoklim līdzīgus transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļus1. Šajā jomā nenotiek saskaņošana, 

                                               
1 Terminu „reģistrācijas nodoklis” šeit lieto, lai apzīmētu transportlīdzekļu reģistrācijas nodevas, kas ļauj tos 

lietot attiecīgās dalībvalsts teritorijā.  Šādā nozīmē šo terminu lieto priekšlikumā Padomes direktīvai par 
nodokļiem, ar ko apliek vieglos automobiļus (COM(2005) 261 galīgā redakcija), kuru Komisija iesniedza 
Padomei 2005. gada 5. jūlijā un kurā Spānijā iekasētais Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte ir iekļauts attiecīgo nodokļu sarakstā (skat. priekšlikuma II pielikumu). 
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un tas nozīmē, ka dalībvalstis, ievērojot zināmus ES pamatnoteikumus, var aplikt ar nodokli 
citās dalībvalstīs ražota vai iegādāta transportlīdzekļa pirmo reģistrāciju savas valsts teritorijā, 
kā arī brīvi noteikt šā nodokļa lielumu1. Tāpēc dažās valstīs (piemēram, Spānijā) šos nodokļus 
piemēro, toties citās valstīs (tostarp arī Apvienotajā Karalistē) šādu nodokļu nav; turklāt arī 
tajās dalībvalstīs, kurās šos nodokļus piemēro, to aprēķināšanas metodes un lielums būtiski 
atšķiras.  

Tomēr dalībvalstīm šajā ziņā ir jāievēro gan Līguma par Eiropas Savienības darbību, gan arī 
atvasinātu Kopienas tiesību aktu prasības. Pirmkārt, saskaņā ar LESD 110. pantā noteiktajām 
prasībām dalībvalstis nedrīkst īstenot diskriminējošu aplikšanu ar nodokli, kuras rezultātā 
ievestie produkti tiek apgrūtināti ar lielāku nodokļu slogu nekā līdzīgi vietējie produkti2. 

Lūgumraksta iesniedzēja pievienotie dokumenti neliecina par to, ka šajā gadījumā būtu 
pārkāptas Kopienas tiesību aktos noteiktās prasības. 

Otrkārt, Padomes 1983. gada 28. marta Direktīva 83/182/EEK ierobežo dalībvalstu tiesības 
piemērot patēriņa nodokļus dažādu transportlīdzekļu pagaidu (ne ilgāk par sešiem mēnešiem) 
ievešanai no vienas dalībvalsts citā. Taču lūgumraksta iesniedzēja pievienotie dokumenti 
neliecina, ka šajā gadījumā ir runa par transportlīdzekļa pagaidu ievešanu.

Kā norādīts Tiesas spriedumos, ES tiesību akti neaizliedz dalībvalstīm piemērot IEDMT 
līdzīgus nodokļus.”

                                               
1 Tiesas 1990. gada 11. decembra spriedums lietā C-47/88, Eiropas Kopienu Komisija pret Dānijas Karalisti, 

ECR 1990., I-04509. lpp., 10. punkts.
2 Tiesas 1995. gada 9. marta spriedumā lietā C-345/95, Nunes Tadeu, ES Tiesa aplūkoja Līguma 90. panta 

(šobrīd LESD 110. pants) ietekmi uz transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli, ko dalībvalstīs piemēro arī no 
citām dalībvalstīm ievestiem lietotiem automobiļiem, un paziņoja:
„1. Nodokļus, kas nav ievedmuitas nodokļi vai līdzīgas nodevas, jauniem un lietotiem mehāniskiem 
transportlīdzekļiem piemēro vienādi gan attiecībā uz vietējiem ražojumiem, gan tādiem ražojumiem, kas 
ievesti no citām dalībvalstīm (..).
2. Līguma 95. panta (tagadējā 90. panta) noteikumiem neatbilst tas, ka dalībvalsts apliek citas dalībvalsts 
lietotus automobiļus ar nodokli, kas ir aprēķināts, neņemot vērā transportlīdzekļa faktisko amortizāciju, un 
tāpēc, iekasējot to reģistrācijas brīdī, nevis lietotā automobiļa pārdošanas brīdī, pārsniedz atlikušo nodokļa 
summu, kas jau ir iekļauta līdzīgu valsts teritorijā reģistrētu lietotu mehānisko transportlīdzekļu vērtībā”.


