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Lūgumrakstu komiteja

22.4.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0244/2009, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
G. C., par reģistrācijas nodevu, ko viņš samaksājis par savu motociklu Maltā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Apvienotās Karalistes pilsonis, kas kopš 2008. gada jūnija dzīvo 
Maltā, lūdz, lai Eiropas Parlaments pieprasa Maltas varas iestādēm viņam atmaksāt 
reģistrācijas nodevu, kas viņam bija jāsamaksā par savu motociklu, kuru viņš 1984. gadā 
nopirka Apvienotajā Karalistē. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvoto nodokļa summa 
bija EUR 1731, kaut gan Maltas Transporta pārvalde ir noteikusi, ka viņa divdesmit četrus 
gadus vecā motocikla vērtība ir EUR 731. Lūgumraksta iesniedzējs paskaidro, ka viņš ir 
pārcēlies uz dzīvi Maltā pēc tam, kad no 1992. gada līdz 2008. gadam bija nodzīvojis Īrijā, 
kur viņam par savu motociklu nebija jāmaksā nekāda reģistrācijas nodeva. Viņš uzskata, ka 
Maltas tiesību aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju netiek ievēroti ES tiesību akti. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņš ir pieprasījis nodevas atmaksu, bet Maltas varas 
iestādes nav apmierinājušas viņa lūgumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 26. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Eiropas Savienības līmenī nav saskaņota transportlīdzekļu (ieskaitot motociklus) reģistrācijas 
nodokļu joma. Lai gan Komisija ir konsekventi mēģinājusi likvidēt pastāvošos nodokļu 
šķēršļus, kas izkropļo pasažieru transportlīdzekļu brīvās kustības principu iekšējā tirgū, līdz 
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šim Komisijas priekšlikumi šajā jomā nav pieņemti dalībvalstu atbalsta trūkuma dēļ. Tas 
nozīmē, ka dalībvalstis drīkst uzlikt šādus nodokļus un drīkst vienpusēji noteikt to apmēru un 
aprēķināšanas metodes. Turklāt Kopienas tiesību aktos nav teikts, ka reģistrējamā 
transportlīdzekļa ar nodokli apliekamās vērtības pamatā jābūt pirkšanas cenai, kas samaksāta 
citā dalībvalstī.
Tomēr dalībvalstīm jāņem vērā EK līguma 90. pants, kas aizliedz citu dalībvalstu 
ražojumiem tieši vai netieši uzlikt diskriminējošus iekšējos nodokļus, kas lielāki par tiem, kas 
tieši vai netieši uzlikti līdzīgiem vietējiem ražojumiem.
Vairākos spriedumos Tiesa ir lēmusi, ka vienas dalībvalsts veikta nodokļa iekasēšana par 
lietotiem transportlīdzekļiem no citas dalībvalsts ir pretrunā Līguma 90. panta pirmajai daļai 
tad, ja nodokļa apmērs pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kura iekļauta tādu līdzīgu lietotu 
transportlīdzekļu vērtībā, kas jau reģistrēti valsts teritorijā. Līdz ar to svarīga ir nevis attiecība 
starp nodokļa summu un iegādes cenu citā dalībvalstī, kas nav būtiska, jo neiespaido 
transportlīdzekļa vērtību valstī, kurā tā tiks reģistrēta, bet procentuālā daļa no līdzīga 
transportlīdzekļa vērtības vietējā tirgū, ko veido atlikusī nodeva.

Maltas gadījumā saskaņā ar Maltas transportlīdzekļu nodokļu tiesību akta 1. sarakstu līdz 
2008. gada 31. decembrim obligātā reģistrācijas nodokļa summa bija jāsamaksā par lielāko 
transportlīdzekļu kategoriju daļu. Attiecīgi, lai gan Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru, 
2009. gada 30. aprīlī1 tika galīgi pieņemts jaunais tiesību akts par transportlīdzekļu 
reģistrēšanas nodokli (spēkā no 2009. gada 1. janvāra2). Saskaņā ar jauno tiesību aktu 
transportlīdzekļu reģistrācijas nodoklis ir atkarīgs no dzinēja tilpuma un motocikla 
reģistrācijas vērtības.

Secinājumi
Ņemot vērā, ka dažos aspektos nepieciešams sīkāks skaidrojums, Komisija sazināsies ar 
Maltas varas iestādēm, pieprasot papildu informāciju par šo lietu. Atkarībā no šīs 
izmeklēšanas rezultātiem Komisija lems par turpmāku rīcību procedūrā.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„2009. gada 22. decembrī Komisijas dienesti nosūtīja vēstuli Maltas varas iestādēm, cita 
starpā, pieprasot sīkāku papildu informāciju par veidu, kādā tiek aprēķināta motociklu 
reģistrācijas vērtība, lai izvērtētu tā atbilstību ES tiesību aktiem, īpaši LESD 110. pantam, kā 
to savā praksē interpretējusi Eiropas Kopienu Tiesa (skatīt, cita starpā, lietu C-74/06, 
Komisija/Grieķija, un lietu C-393/98, Gomes Valente).

2010. gada 22. februārī Komisija saņēma atbildi uz šo vēstuli. Lai pareizi novērtētu lietoto 
motociklu vērtības zudumu, tiek ņemti vērā vairāki faktori, tostarp: tirgus cena, modelis, 
reģistrācijas gads un mēnesis, kā arī motociklu nobraukums jūdzēs. Dati par cenām ir balstīti 
uz vietējo tirgotāju un motociklu vietējo importētāju sniegto informāciju un dažreiz —
gadījumos, ja trūkst informācijas par Maltas tirgu, — uz Apvienotās Karalistes tirgus datiem, 
jo abiem šiem tirgiem raksturīga zināma līdzība.

                                               
1 1994. gada 1. janvāra Transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļa tiesību akts, 368. sadaļa, kurā grozījumi izdarīti 
ar 2009. gada VI tiesību aktu
2 2008. gada 10. decembra Maltas prezidenta paziņojums
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Ir vērts pieminēt arī, ka minimālais nodoklis, kas tika piemērots iepriekšējā sistēmā, tika 
atcelts.

Tādēļ pašreiz šķiet, ka attiecīgās Maltas tiesību normas, kas paredz motociklu reģistrācijas 
nodokli, nav pretrunā ar LESD 110. pantu.”


