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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1786/2009, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Şerban 
Rareş, par pārmērīgi augstu nodokli automašīnām, tās pirmoreiz reģistrējot 
Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka nodoklis, ko uzliek automašīnām, tās pirmoreiz 
reģistrējot Rumānijā, ir nepamatoti augsts. Noprotams, ka lūgumraksta iesniedzējam prasīts 
maksāt EUR 450 par Dacia Logan automašīnu, kas ražota Rumānijā, bet pirkta Vācijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Vispirms jānorāda, ka tiesību akti attiecībā uz nodokļiem, kurus piemēro vieglajām pasažieru 
automašīnām, Eiropas līmenī nav saskaņoti. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var piemērot šādus 
nodokļus un vienpusēji noteikt to apmēru un aprēķināšanas metodi. 

Kopienu tiesa ir konsekventi lēmusi, ka tādi reģistrācijas vai piesārņojuma nodokļi kā 
Rumānijā iekasētais piesārņojuma nodoklis, ir acīmredzams naudas maksājums, un tos iekasē
nevis tāpēc, ka transportlīdzeklis šķērso tās dalībvalsts, kas to piemēro, robežu, bet citu 
svarīgu notikumu dēļ, kas ietver transportlīdzekļa pirmreizēju reģistrāciju attiecīgajā 
dalībvalstī1. Tādēļ tie ir jāuzskata par iekšējo preču nodokļu vispārējās sistēmas sastāvdaļu un 

                                               
1  Tiesas 2003. gada 17. jūnija spriedums lietā C-383/01 De Danske Bilimportųrer pret Skatteministeriet, Told-

og Skattestyrelsen. ECR 2003, I-06065. lpp., 34. punkts.
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jāizvērtē atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību1 (LESD) 110. pantam, t. i., tie 
nedrīkst būt diskriminējoši attiecībā uz citu dalībvalstu precēm. 

Konkrēti lietā Komisija pret Dāniju Kopienu Tiesa paskaidroja, ka LESD 110. pants nav 
paredzēts pārāk lielu nodokļu likmju kritizēšanai un ka dalībvalstis var noteikt nodokļu 
apmērus tādā līmenī, kādu uzskata par piemērotu2. Tiesa norādīja, ka pat ļoti lieli nodokļi nav 
pretrunā Kopienas tiesību aktiem, ja šos nodokļus vienādi piemēro gan attiecībā uz vietējiem 
ražojumiem, gan tādiem ražojumiem, kas ievesti no citām dalībvalstīm (LESD 110. pants). 
Rumānijas noteikumi šķietami nenorāda uz pārkāpumiem šajā ziņā.

Var notikt tā, ka, mainot dzīvesvietu, vienai un tai pašai automašīnai piemēro nodokli 
vairākās dalībvalstīs. Turklāt, ņemot vērā, ka nav vienotu noteikumu šādu situāciju 
risināšanai, automašīnu reģistrācijas vai piesārņojuma nodokļu dubulta piemērošana 
transportlīdzekļiem ir pretrunā ES tiesību aktiem3.

Pašreiz Rumānijas noteikumi attiecībā uz automašīnu piesārņojuma nodokli šķietami nav 
pretrunā LESD 110. pantam.”

                                               
1 Konsolidētā versija (Oficiālais Vēstnesis C 115, 9.5.2008.). Bijušais EK līguma 90. pants.
2 Tiesas 1990. gada 11. decembra spriedums lietā Nr. C-47/88 Eiropas Kopienu Komisija pret Dānijas Karalisti, ECR 1990, 

I-04509. lpp., 10. punkts.
3 Tiesas 2004. gada 15. jūlija spriedums lietā C-138/02 Marie Lindfors, ECR 2004., I-07183. lpp.


