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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1173/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgā S. A., par 
Beļģijas varas iestāžu iespējamiem ES vienotā tirgus principu pārkāpumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Beļģijas 2001. gada 20. jūlija Karaļa dekrētu, saskaņā ar 
kuru personām, kas dzīvo Beļģijā, ir jāreģistrē transportlīdzekļi, kurus tie vēlas lietot Beļģijā 
pat, ja šie transportlīdzekļi jau ir reģistrēti ārvalstīs. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka šis 
noteikumus attiecas arī uz tām personām, kurām Beļģija ir otrā dzīvesvieta, kas darba nedēļas 
laikā strādā starptautiskās vai ES iestādēs Briselē, bet viņu galvenā dzīvesvieta patiesībā ir 
ārpus Beļģijas. Lūgumraksta iesniedzēja neuzskata, ka Padomes Direktīvā 83/182/EEK par 
nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no 
vienas dalībvalsts citā, noteiktie kvantitatīvie noteikumi dzīvesvietas noteikšanai būtu 
jāuzskata par izšķirošiem attiecībā uz attiecīgo personu grupu, un šajā sakarā atsaucas uz EKT 
spriedumu lietā C-262/99 (Paraskevas Louloudakis pret Elliniko Dimosio), kurā EKT 
konstatēja, ka direktīvas 7. panta 1. punkts jāinterpretē tādējādi, ka, ja personai ir gan privātas, 
gan profesionālas saistības divās dalībvalstīs, šādas personas noteiktā dzīvesvieta, kuru 
nosaka vispārējās novērtēšanas kontekstā, ņemot vērā visus attiecīgos faktus, ir tā, kur atrodas 
šīs personas pastāvīgais interešu centrs; ja šādas vispārējas novērtēšanas rezultātā šo faktu nav 
iespējams konstatēt, prioritāte ir jāpiešķir personiskām saistībām. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu būt par starpnieku ar Beļģijas varas iestādēm, lai 
nodrošinātu pareizu ES tiesību aktu piemērošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā
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„Lūgumraksta iesniedzēja min situāciju nodokļu uzlikšanas transportlīdzekļiem un 
transportlīdzekļu reģistrācijas jomā personām, kuras uzturas Beļģijā saistībā ar savu 
profesionālo darbību (jo īpaši saistībā ar darbu Eiropas Savienības institūcijās) un kuru 
galvenā dzīvesvieta ir kādā citā Eiropas Savienības valstī. 

Viņa raksta, atsaucoties uz publicētiem rakstiem par kontrolēm, ko šajā jomā veikusi Beļģijas 
policija, tomēr precizē, ka nezina konkrētus gadījumus. 

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Beļģijas tiesību akti varētu būt pretrunā Eiropas 
Savienības tiesībām, jo īpaši Padomes 1983. gada 28. marta Direktīvai 83/182/EEK par 
nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no 
vienas dalībvalsts citā, ņemot vērā Beļģijas varas iestāžu pieņemto dzīvesvietas jēdzienu. 

Viņa min Beļģijas tiesību normu (2001. gada 20. jūlija Karaļa dekrēta par transportlīdzekļu 
reģistrāciju 3. panta 1. punkts), kurā noteikts, ka personām, kuru dzīvesvieta ir Beļģijā un 
kuras vēlas tur izmantot savus transportlīdzekļus, tie ir jāreģistrē Beļģijā. Šī reģistrācija ietver 
prasību samaksāt autotransporta nodokli Beļģijā.

Lai noteiktu personas dzīvesvietu, Beļģijas varas iestādes atsaucas uz noteikumiem, ko 
piemēro reģistrēšanās pašvaldībā un iedzīvotāju reģistru jomā (1992. gada 16. jūlija Karaļa 
dekrēta par iedzīvotāju reģistriem un ārvalstnieku reģistru 16. panta 1. punkts). 

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Beļģijas varas iestāžu pieņemtā dzīvesvietas jēdziena 
pamatā ir tīri kvantitatīva pieeja (to pamato ar Beļģijā pavadīto dienu skaitu) un ka šāda pieeja 
ir pārāk neelastīga un pretrunā Eiropas Savienības tiesībām. 

Lūgumraksta iesniedzēja jo īpaši atsaucas uz to, kā Eiropas Kopienu Tiesa savā 2001. gada 
12. jūlija spriedumā lietā C-262/99 (Paraskevas Louloudakis) interpretē „pastāvīgās” 
dzīvesvietas jēdzienu. Viņa uzskata, ka, pamatojoties uz to, kāda nostāja šajā lietā ir Tiesai, 
par pastāvīgo dzīvesvietu ir jāuzskata vieta, kur atrodas attiecīgās personas pastāvīgais 
interešu centrs, un kvantitatīvais aspekts nedrīkst būt noteicošais. 

a) Eiropas Savienības tiesību vispārējā situācija

Komisija vispirms precizē, ka reģistrācijas nodokļi, ar kurām tiek aplikti transportlīdzekļi, 
vispārīgi raugoties, netiek pakļautas harmonizācijai Eiropas Savienības tiesību līmenī. Katra 
dalībvalsts tātad saskaņā ar subsidiaritātes principu var brīvi pēc savas gribas iekasēt 
nodokļus, protams, ar nosacījumu, ka tiek ievēroti Līguma vispārējie principi. 

Komisija, uzskatot šo situāciju par visai neapmierinošu, 2005. gada 5. jūlijā nāca klajā ar 
priekšlikumu direktīvai (COM/2005/261 galīgā redakcija), kurā paredzēts pārstrukturēt 
dalībvalstu nodokļu sistēmas attiecībā uz vieglajiem automobiļiem. 

Pašlaik spēkā esošajos Eiropas Savienības tiesību aktos divas Padomes direktīvas ierobežo 
dalībvalstu tiesības piemērot patēriņa nodokļus transportlīdzekļiem: 
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 Padomes 1983. gada 28. marta Direktīva 83/183/EEK par atbrīvojumiem no 
nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts; 

 Padomes 1983. gada 28. marta Direktīva 83/182/EEK par nodokļu atbrīvojumiem, ko 
Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā. 

Lūgumraksta iesniedzējas minētajā Direktīvā 83/182/EEK ar zināmiem nosacījumiem ir 
paredzēti atbrīvojumi no nodokļiem mehānisku transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no citas 
dalībvalsts privātām vajadzībām. 

Šie atbrīvojumi tiek piešķirti uz pārtrauktu vai nepārtrauktu laiku, kas 12 mēnešu laikā 
nepārsniedz 6 mēnešus, ar nosacījumu, ka privātpersonai, kas ieved šīs lietas, ir „pastāvīgā 
dzīvesvieta” dalībvalstī, kas nav pagaidu ieveduma dalībvalsts.

Direktīvas 7. panta 1. punktā „pastāvīgās dzīvesvietas” jēdziens jo īpaši ir definēts šādi: 
„vieta, kur persona parasti dzīvo, t. i., vismaz 185 dienas kalendārā gadā, personīgu un 
profesionālu saistību dēļ vai, ja personai nav profesionālu saistību, privātu saistību dēļ, kas 
nosaka ciešu saikni ar vietu, kurā tā dzīvo.” Tāpat ir precizēts, ka tādas personas gadījumā, 
„kuras profesionālās un personīgās saistības ir dažādās vietās un kurai tādēļ nākas 
pārmaiņus uzturēties dažādās vietās divās vai vairākās dalībvalstīs”, par pastāvīgo 
dzīvesvietu uzskata „vietu, ar kuru ir personīgas saistības, ja persona tur regulāri atgriežas”.  

Tiesai iepriekš minētajā spriedumā lietā Louloudakis bija jālemj par tādas personas pastāvīgās 
dzīvesvietas noteikšanu, kurai ir gan profesionālas, gan privātas saistības divās dalībvalstīs, 
proti, par konkrētu gadījumu, kas netieši minēts 7. panta 1. punktā. Tiesa šajā sakarā lēma 
(60. punkts), ka „direktīvas 7. panta 1. punkts jāinterpretē tādējādi, ka, ja personai ir gan 
privātas, gan profesionālas saistības divās dalībvalstīs, šādas personas pastāvīgā dzīvesvieta, 
kuru nosaka vispārējās novērtēšanas kontekstā, ņemot vērā visus attiecīgos faktus, ir tā, kur 
atrodas šīs personas pastāvīgais interešu centrs; ja šādas vispārējas novērtēšanas rezultātā 
šo faktu nav iespējams konstatēt, prioritāte ir jāpiešķir personiskām saistībām”.

b) Lūgumrakstā minētā gadījuma vērtējums

Komisija atzīmē, ka personas dzīvesvietas noteikšana ir faktu jautājums, kas dažos gadījumos 
var būt sarežģīts un izriet no valstu administratīvo iestāžu vērtējuma, ko kontrolē tiesa. Nesen 
pieņemtā 2007. gada 7. jūnija spriedumā (lietā C-156/04) Tiesa norādīja, ka, nosakot kāda 
Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgo dzīvesvietu, „pirmkārt, dalībvalstu kompetentajām
administratīvajām iestādēm [..] ir jāveic vērtējums un visu svarīgo faktu, kas raksturīgi 
katram konkrētajam gadījumam, sabalansēšana” (46. punkts). 

Komisija uzsver, ka tai nav iesniegta neviena sūdzība un nav zināms neviens konkrēts un 
dokumentēts gadījums par iepriekš minētās Direktīvas 83/182/EEK iespējamu pārkāpumu 
saistībā ar Beļģiju un attiecībā uz lūgumrakstā minēto jautājumu. Pati lūgumraksta iesniedzēja 
atzīst, ka viņa nezina konkrētus faktus. 

Komisijas rīcībā nav tādu faktu, kas ļautu noteikt, ka Beļģijas varas iestādes veiktu tādu īpaši 
ierobežojošu praksi šajā jomā, kas jo īpaši no Direktīvā 83/182/EEK paredzētā atbrīvojuma 
pagaidu ievešanai izslēgtu personas, kas atbilstu kādam gadījumam, kurā piemērojami šie 
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noteikumi. 

Attiecībā uz Beļģijas tiesību aktu tekstos noteikto dzīvesvietas definīciju, par kuru 
lūgumraksta iesniedzēja izsaka pārmetumus, Komisija norāda, ka šī definīcija, kas nav 
specifiska jautājumā par transportlīdzekļu reģistrāciju (vai par atbilstīgajiem nodokļiem), 
izriet no attiecīgās personas deklarēšanās pašvaldībā, un tajā ņem vērā faktisko situāciju un 
vairākus kritērijus gan par šīs personas profesionālajām, gan personiskajām saistībām. Valsts 
tiesību norma (1992. gada 16. jūlija Karaļa dekrēta par iedzīvotāju reģistriem un ārvalstnieku 
reģistru 16. panta 1. punkts) ir izteikta šādā redakcijā: „Galvenās dzīvesvietas noteikšana 
pamatojas uz faktisku situāciju, tas ir, uz konstatējumu, ka persona faktiski uzturas vienā 
pašvaldībā lielāko gada daļu. Šo konstatējumu veic, pamatojoties uz dažādiem faktiem, jo 
īpaši tādiem kā vieta, kurā attiecīgā persona atgriežas pēc profesionālajām darbībām, bērnu 
mācību iestādes vieta, darba vieta, enerģijas patēriņš un telefona izmaksas, laulātā vai citu 
mājsaimniecības locekļu parastā uzturēšanās vieta.” 

Attiecībā uz to, ka tiek ņemts vērā Beļģijā pavadīto dienu skaits, Komisija atzīmē, ka šī pieeja 
principā nav sveša Direktīvas 83/182/EEK piemērošanai. Būtībā attiecībā uz dzīvesvietas 
noteikšanu iepriekš minētajā 7. panta 1. punktā ir paredzēta iespēja atsaukties uz „vietu, kur 
persona parasti dzīvo” (sk. iepriekš dažādos izmantotos kritērijus). Gadījumā, ja profesionālās 
un personiskās saistības atrodas atšķirīgās vietās, par pastāvīgo dzīvesvietu uzskata vietu, kurā 
atrodas personiskās saistības, ar nosacījumu, ka šādas saistības ir noteiktas un — saskaņā ar 
to, kas Direktīvā skaidri precizēts, — ka persona „tur regulāri atgriežas”. 

Turklāt Komisija uzsver, ka Direktīvai 83/182/EEK ir ierobežota darbības joma un jebkurā 
gadījumā to var piemērot tikai „pagaidu” ievešanas gadījumā. Tādējādi Direktīva neaizsargā 
nevienu personu, pat nerezidentu Direktīvas nozīmē, kas ievestu Beļģijā transportlīdzekli uz 
laiku, kas pārsniedz 6 mēnešus 12 mēnešu laikā, piemēram, tāpēc, ka šī persona tur strādā 
visu gadu vai lielu gada daļu. 

Tā kā trūkst informācijas par Beļģijas varas iestāžu iespējamu ierobežojošu praksi, Komisija 
uzskata, ka lūgumrakstā minētie fakti vieni paši neļauj secināt, ka pastāv Eiropas Savienības 
tiesību pārkāpums. 

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzējas minētā situācija, pamatojoties uz pieejamo informāciju, neatklāj 
Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu.”


