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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo 2001 m. liepos 20 d. Belgijos karaliaus dekretą, pagal kurį 
Belgijoje nuolat gyvenantys asmenys norimas naudoti transporto priemones turi įregistruoti 
Belgijoje, nors šios transporto priemonės jau įregistruotos užsienyje. Peticijos pateikėja 
pabrėžia, kad ši nuostata taip pat taikoma asmenims, kuriems Belgija yra nepagrindinė 
gyvenamoji vieta, kai jie per savaitę Briuselyje dirba tarptautinėse ar Bendrijos institucijose, 
bet jų pagrindinė gyvenamoji vieta iš tikrųjų yra ne Belgijos teritorijoje. Peticijos pateikėja 
mano, kad aptariant susijusios asmenų grupės klausimą pirmenybė neturi būti teikiama 
Tarybos direktyvos 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš 
vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje kiekybinėms 
gyvenamosios vietos nustatymo normoms, ir šiuo tikslu nurodo Europos Bendrijų Teisingumo 
Teismo priimtą sprendimą Paraskevas Louloudakis prieš Elliniko Dimosio, C-262/99, 
kuriame Teismas padarė išvadą, kad Direktyvos 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto 
priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių 
Bendrijos teritorijoje 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip: jei asmuo turi asmeninių ir 
darbo ryšių dviejose valstybėse narėse, jo įprastinė gyvenamoji vieta, nustatyta remiantis 
bendru vertinimu, atsižvelgiant į visas svarbias faktines aplinkybes, yra ta, kurioje yra to 
asmens nuolatinis interesų centras; jei tokio bendro vertinimo pagrindu gyvenamoji vieta 
nenustatoma, pirmumas turi būti teikiamas asmeniniams ryšiams. Todėl peticijos pateikėja 
prašo, kad Europos Parlamentas imtųsi veiksmų dėl Belgijos valdžios institucijų siekdamas 
užtikrinti tinkamą Bendrijos teisės aktų taikymą.

2. Priimtinumas
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Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticijos pateikėja mini padėtį, kai apmokestinami ir registruojami asmenų, dirbančių 
Belgijoje (visų pirma Europos Sąjungos institucijose), automobiliai, bet pagrindinė šių 
asmenų gyvenamoji vieta yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. 

Ji reaguoja į straipsnius, susijusius su Belgijos policijos atliktais tam tikrais tokių asmenų 
automobilių patikrinimais, tačiau nurodo, kad konkrečių atvejų nežino. 

Ji mano, kad atsižvelgiant į Belgijos valdžios institucijų taikomą gyvenamosios vietos sąvoką 
Belgijos teisės aktai gali prieštarauti Europos Sąjungos teisei, ypač 1983 m. kovo 28 d. 
Tarybos direktyvai 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš 
vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje.  

Ji nurodo Belgijos teisės normą (2001 m. liepos 20 d. Karaliaus dekreto dėl transporto 
priemonių registravimo 3 straipsnio 1 dalis), pagal kurią transporto priemones, kuriomis nori 
važinėti Belgijoje gyvenantys asmenys, numatyta registruoti Belgijoje. Įregistravus transporto 
priemonę, Belgijoje privaloma mokėti mokestį už naudojimąsi ja.

Siekdamos nustatyti asmens gyvenamąją vietą Belgijos valdžios institucijos remiasi 
taikomomis gyventojų registravimo komunoje ir gyventojų registrų nuostatomis (1992 m. 
liepos 16 d. Karaliaus dekreto dėl gyventojų registrų ir užsieniečių registro 16 straipsnio 1 
dalis). 

Peticijos pateikėja mano, kad Belgijos valdžios institucijų taikoma gyvenamosios vietos
sąvoka grindžiama grynai kiekybiniu metodu (Belgijoje praleistų dienų skaičiumi) ir kad toks 
metodas per griežtas ir neatitinka Europos Sąjungos teisės. 

Peticijos pateikėja visų pirma remiasi 2001 m. liepos 12 d. Teisingumo Teismo sprendime 
Paraskevas Louloudakis, C-262/99, pateiktu įprastinės gyvenamosios vietos sąvokos 
aiškinimu. Ji mano, kad pagal Teisingumo Teismo šioje byloje priimtą sprendimą įprastine 
gyvenamąja vieta turi būti laikomas suinteresuotojo asmens nuolatinis interesų centras, o 
kiekybinis aspektas neturi būti lemiamas. 

a) Bendra Europos Sąjungos teisės padėtis

Komisija visų pirma nurodo, kad transporto priemonių registracijos mokesčiai Europos 
Sąjungos teisės lygmeniu apskritai nesuderinti. Todėl kiekviena valstybė narė pagal 
subsidiarumo principą laisvai gali rinkti savo mokesčius, jeigu, žinoma, ji laikosi bendrųjų 
Sutarties principų. 

Komisija, šią padėtį vertindama kaip visiškai nepatenkinamą, 2005 m. liepos 5 d. pateikė 
direktyvos pasiūlymą (COM/2005/261/GALUTINIS), kuriame numatyta pertvarkyti valstybių 
narių privačių asmenų transporto priemonių apmokestinimo sistemas. 
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Pagal dabartinius Europos Sąjungos teisės aktus valstybių narių teisės apmokestinti transporto 
priemones vartojimo mokesčiais ribojamos dviem Tarybos direktyvomis: 

 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyva 83/183/EEB dėl mokesčių netaikymo 
asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui; 

 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto 
priemonių, laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo 
mokesčių Bendrijos teritorijoje. 

Peticijos pateikėjos nurodytoje Direktyvoje 83/182/EEB numatyta tam tikromis sąlygomis 
nuo mokesčių atleisti iš kitos valstybės narės laikinai importuojamas motorines kelių 
transporto priemones, skirtas asmeniniam naudojimui. 

Nuo mokesčių atleidžiama ne ilgesniam nei šešių mėnesių nepertraukiamam laikotarpiui arba 
laikotarpiui su pertraukomis per bet kuriuos dvylika mėnesių, jeigu tokias prekes įvežančio 
asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra ne laikinojo importo valstybėje narėje.

Direktyvos 7 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „įprastinė gyvenamoji vieta“ visų pirma 
reiškia: „vietą, kurioje asmuo paprastai, tai yra mažiausiai 185 dienas per kiekvienus 
kalendorinius metus, gyvena dėl asmeninių ir darbo ryšių, arba, jeigu asmuo darbo ryšių 
neturi, – dėl asmeninių ryšių, kurie rodo artimą sąsają tarp to asmens ir vietos, kurioje jis 
gyvena.“ Taip pat nurodoma, kad asmens, „kuris darbo ryšiais susijęs vienoje vietoje, o 
asmeniniais kitoje, ir kuris dėl to gyvena skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau 
valstybių narių, įprastine gyvenamąja vieta yra laikoma jo asmeninių ryšių vieta, jeigu šis 
asmuo nuolat į ją grįžta.“  

Teisingumo Teismas minėtame sprendime Louloudakis priėmė sprendimą dėl asmens, 
turinčio ir darbo, ir asmeninių ryšių dviejose valstybėse narėse, įprastinės gyvenamosios 
vietos nustatymo, t. y. dėl konkretaus atvejo, aiškiai nenurodyto 7 straipsnio 1 dalyje. Jis šiuo 
klausimu nusprendė (60 punktas), kad direktyvos 7 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip: 
jei asmuo turi ir asmeninių, ir darbo ryšių dviejose valstybėse narėse, jo įprastinė gyvenamoji 
vieta, nustatyta remiantis bendru vertinimu, atsižvelgiant į visas svarbias faktines aplinkybes, 
yra ta, kurioje yra to asmens nuolatinis interesų centras; jei tokio bendro vertinimo pagrindu 
gyvenamoji vieta nenustatoma, pirmumas turi būti teikiamas asmeniniams ryšiams.

b) Atvejo, dėl kurio pateikta peticija, vertinimas

Komisija pažymi, kad asmens gyvenamosios vietos nustatymas – tai faktinių aplinkybių 
klausimas, kuris tam tikrais atvejais gali būti sudėtingas ir kurį turi vertinti nacionalinės 
valdžios institucijos kontroliuojant teismams. Nesename 2007 m. birželio 7 d. sprendime 
(byla C-156/04) Teisingumo Teismas nurodė, kad nustatant Europos piliečio įprastinę 
gyvenamąją vietą „valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos visų pirma turi 
įvertinti ir pasverti visas kiekvienam nagrinėjamam atvejui svarbias faktines aplinkybes (...)“ 
(46 punktas). 

Komisija pabrėžia, kad jai nepateiktas joks skundas ir ji nežino jokio konkretaus dokumentais 
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patvirtinto pažeidimo, nurodyto minėtoje Direktyvoje 83/182/EEB, atvejo, susijusio su 
Belgija ir peticijoje keliamu klausimu. Peticijos pateikėja pati pripažįsta, kad konkrečių faktų 
nežino. 

Komisija neturi duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kad Belgijos valdžios 
institucijos šioje srityje taiko griežtą ribojamąją praktiką, dėl kurios pagal Direktyvą 
83/183/EEB nuo mokesčių visų pirma neatleidžiami transporto priemones laikinai 
importuojantys asmenys, kuriems šios nuostatos taikomos. 

Dėl Belgijos teisės aktuose nustatytos gyvenamosios vietos apibrėžties, kurią peticijos 
pateikėja kritikuoja, Komisija pažymi, kad ši apibrėžtis, konkrečiai nesusijusi su transporto 
priemonių registravimo klausimu (arba atitinkamais mokesčiais), nustatyta atsižvelgiant į 
susijusio asmens komunai pateiktą deklaraciją, jo faktinę padėtį ir kelis kriterijus, susijusius 
su jo darbo ir asmeniniais ryšiais. Iš tikrųjų taikoma tokia nacionalinė norma (1992 m. liepos 
16 d. Karaliaus dekreto dėl gyventojų registrų ir užsieniečių registro 16 straipsnio 1 dalis): 
„Pagrindinė gyvenamoji vieta nustatoma pagal faktinę padėtį, t. y. pagal faktinį buvimą 
komunoje didžiąją metų dalį. Ši vieta nustatoma atsižvelgiant į įvairius aspektus, visų pirma 
vietą, į kurią suinteresuotasis asmuo grįžta po darbo, vaikų lankomą mokyklą, darbo vietą,
suvartojamą energiją ir telefono išlaidas, sutuoktinio ar kitų šeimos narių įprastinę 
gyvenamąją vietą.“ 

Dėl atsižvelgimo į Belgijos teritorijoje praleistų dienų skaičių Komisija pažymi, kad ši sąvoka 
iš esmės susijusi su Direktyvos 83/182/EEB taikymu. Iš tikrųjų gyvenamosios vietos 
nustatymo klausimu minėtoje 7 straipsnio 1 dalyje nurodoma galimybė remtis „vieta, kurioje 
asmuo nuolat gyvena“ (žr. pirmiau nurodytus įvairius taikomus kriterijus). Jeigu darbo ryšiais 
asmuo susijęs su viena vieta, o asmeniniais ryšiais – su kita, įprastine gyvenamąja vieta 
laikoma ta vieta, su kuria asmuo susijęs asmeniniais ryšiais, bet šie ryšiai dar turi būti 
nustatyti, taip pat asmuo į šią vietą turi nuolat grįžti, kaip aiškiai nurodyta direktyvoje. 

Be to, Komisija pabrėžia, kad Direktyva 83/182/EEB taikoma ribotai; bet kuriuo atveju ji gali 
būti taikoma tik laikinam transporto priemonių importui. Todėl pagal ją nebūtų galima 
apsaugoti rezidentu pagal direktyvą net nesančio asmens, importuojančio transporto priemonę 
į Belgiją ilgesniam negu šešių mėnesių laikotarpiui per dvylika mėnesių, pavyzdžiui, dėl to, 
kad joje dirba visus metus arba didžiąją metų dalį. 

Komisijos nuomone, kadangi nėra informacijos apie galimą Belgijos valdžios institucijų 
taikomą ribojamąją praktiką, vien remiantis peticijoje pateiktais duomenimis negalima daryti 
išvados, kad Europos Sąjungos teisė pažeidžiama. 

Išvados

Remiantis turima informacija negalima patvirtinti, kad esant peticijos pateikėjos nurodytai 
padėčiai pažeidžiama esama Europos Sąjungos teisė.“


