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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1786/2009 dėl ypač didelių mokesčių, kurie taikomi pirmą kartą 
Rumunijoje registruojamiems automobiliams, kurią pateikė Rumunijos 
pilietis Şerban Rareş

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad ypač didelių mokesčių, kurie taikomi pirmą kartą Rumunijoje 
registruojamiems automobiliams, nustatymas yra piktnaudžiavimas. Atrodo, kad peticijos 
pateikėjas buvo paprašytas sumokėti 450 EUR mokestį už automobilį Dacia Logan, kuris 
pagamintas Rumunijoje, tačiau pirktas Vokietijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

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

„Pirmiausia reikia pažymėti, kad derinimas Europos Sąjungos lygmeniu su lengvaisiais 
automobiliais susijusių mokesčių srityje netaikomas. Tai reiškia, kad valstybės narės gali 
įvesti tokius mokesčius ir vienašališkai nuspręsti dėl jų dydžio ir apskaičiavimo metodo.

Teisingumo Teismas nuolat nuspręsdavo, kad registravimo arba taršos mokesčiai, pvz., 
Rumunijoje įvestas taršos mokestis, yra akivaizdžiai fiskalinio pobūdžio ir kad jie taikomi ne 
dėl to, kad automobilis kerta šį mokestį įvedusios valstybės narės siena, o dėl kitų operacinių
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įvykių, kuriems priskiriama ir automobilio pirmoji registracija toje valstybėje narėje1.
Vadinasi, jie turi būti laikomi prekėms taikomų vidaus mokesčių bendrosios sistemos dalimi, 
todėl jie turi būti nagrinėjami atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV)2

110 straipsnį, t. y. jie negali diskriminuoti kitose valstybėse narėse pagamintų prekių.

Visų pirma, byloje Komisija prieš Daniją Teisingumo Teismas išaiškino, kad SESV 110 
straipsnyje nėra nepritariama pernelyg dideliam apmokestinimui ir kad valstybės narės gali 
nustatyti jų manymu tinkamus mokesčių dydžius3. Pasak Teisingumo Teismo, net labai 
didelių mokesčių negalima pripažinti prieštaraujančiais ES teisei, jeigu jie vienodai taikomi 
vietos ir kitų valstybių narių gaminiams (SESV 110 straipsnis). Remiantis Rumunijoje 
taikomomis taisyklėmis, atrodo, kad pažeidimų šiuo atžvilgiu nėra.

Gali atsitikti taip, kad, pakeitus gyvenamąją vietą, tas pats automobilis bus apmokestinamas 
keliose valstybėse narėse. Vadinasi, omenyje turint tai, kad nėra bendrų taisyklių, kaip elgtis 
susidarius tokiai padėčiai, dvigubas automobilių apmokestinimas registracijos arba taršos 
mokesčiais iš esmės neprieštarauja ES teisei4.

Šiuo metu atrodo, kad Rumunijoje taikomos taisyklės dėl automobilių taršos mokesčio 
neprieštarauja SESV 110 straipsniui.“
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