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Tema: Peticija Nr. 0235/2010 dėl mokesčio, kuriuo Ispanijos valdžios institucijos 
apmokestino pramoginius laivus, plaukiojančius su kitos ES valstybės narės 
vėliava, teisėtumo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Jean-Pierre Save

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas – Ispanijoje gyvenantis Prancūzijos pilietis – abejoja dėl 12 proc. 
mokesčio, kuriuo Ispanijos valdžios institucijos apmokestino pramoginius laivus, 
plaukiojančius su kitos ES valstybės narės vėliava, teisėtumo. Jis mano, kad taip 
diskriminuojami Ispanijoje gyvenantys valstybių narių piliečiai, turintys pramoginius laivus, 
plaukiojančius su jų kilmės valstybės vėliava.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

Peticijos pateikėjas (Ispanijoje gyvenantis Prancūzijos pilietis) skundžiasi dėl 12 proc. 
mokesčio (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, toliau – IEDMT), 
kuriuo Ispanijos valdžios institucijos apmokestino jo kitoje ES valstybėje narėje įsigytą 
pramoginį laivą. 

Pagal šiuo metu galiojančią ES teisę valstybės narės savo nuožiūra transporto priemonėms 
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gali taikyti tokį registracijos mokestį1, kaip IEDMT. Šiuo klausimu taisyklės nėra suderintos. 
Tai reiškia, kad valstybės narės, laikydamosi tam tikrų pagrindinių ES normų, turi teisę 
transporto priemonėms taikyti registracijos mokestį, kai jos pradedamos eksploatuoti jų 
teritorijoje, ir mokesčio dydį nustatyti savo nuožiūra2. Tai paaiškina, kodėl šie mokesčiai 
vienose valstybėse narėse (pavyzdžiui, Ispanijoje) taikomi, kitose – ne. Be to, net ir juos 
taikančiose valstybėse labai skiriasi jų struktūra ir dydis.  

Vis dėlto valstybių narių teises šiuo klausimu riboja Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
(SESV) nuostatos ir antrinė ES teisė. 

Pagal SESV 110 straipsnį valstybės narės neapmokestina iš kitų valstybių narių importuojamų 
gaminių mokesčiais, didesniais už tuos, kuriais apmokestinami panašūs konkuruojantys vietos 
gaminiai3. Peticijos pateikėjo pateikti dokumentai neįrodo, kad nagrinėjamu atveju ši nuostata 
buvo pažeista. Aiškumo dėlei reikia pažymėti, kad IEDMT mokestis taikomas taip pat ir 
pirmą kartą įregistruotiems su Ispanijos vėliava plaukiantiems ir Ispanijos piliečiams 
priklausantiems pramoginiams laivams.  

1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyva 83/182/EEB apriboja valstybių narių teises taikyti 
vartojimo mokesčius laikinai iš vienos valstybės narės į kitą įvežamoms transporto 
priemonėms (paprastai trumpiau kaip šešiems mėnesiams).  Vis dėlto peticijos pateikėjo 
pateiktuose dokumentuose neužsimenama, kad šiuo atveju kalbama apie laikiną įvežimą.

Išvada

ES teisė, kaip ją aiškina Teisingumo Teismas, nedraudžia valstybėms narėms taikyti tokį 
mokestį, kaip IEDMT.

                                               
1 Čia naudojamas terminas „registracijos mokestis“ reiškia mokesčius, susijusius su transporto priemonių registracija, kurią 

atlikus leidžiama jas eksploatuoti atitinkamoje valstybėje narėje.  Taip šis terminas išaiškinamas 2005 m. liepos 5 d. 
Tarybai pateiktame Komisijos pasiūlyme dėl Tarybos direktyvos dėl lengviesiems automobiliams taikomų mokesčių 
(dokumentas COM (2005) 261 galutinis), kuriame, be to, minimas Ispanijoje taikomas Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte kaip tokio pobūdžio mokesčio pavyzdys (žr. pasiūlymo II priedą). 

2 1990 m. gruodžio 11 d. ES Teisingumo Teismo sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Danijos Karalystę, C-
47/88, Rink. p. I 04509, 10 punktas.

3 Byloje C-345/95 (1995 m. kovo 9 d. sprendimas, „Nunes Tadeu“) ES Teisingumo Teismas nagrinėjo, kokį poveikį 
Sutarties 90 straipsnis (dabar – SESV 110 straipsnis) turi registracijos mokesčiui, kuriuo valstybėje narėje apmokestinami, 
inter alia, iö  kitų valstybių narių importuoti naudoti automobiliai, ir nusprendė, kad:
„1. Transporto priemonių mokestis, vienodai taikomas tiek valstybėje narėje, kurioje šis mokestis yra taikomas, surinktoms 
arba pagamintoms transporto priemonėms, tiek naujoms ir naudotoms importuojamoms transporto priemonėms, nėra muito 
arba jam lygiaverčiu laikomas privalomas mokėjimas [...].
2. 2. Sutarties 95 straipsnis (dabar – 90 straipsnis) draudžia valstybei narei apmokestinti iš kitos valstybės narės įvežamus 
naudotus automobilius mokesčiu, kuris, apskaičiuotas neatsižvelgus į realų automobilio nuvertėjimą, viršija mokesčio, 
įskaičiuoto į panašių naudotų jau įregistruotų nacionalinėje teritorijoje automobilių, kuriems mokestis pritaikomas tokios jų 
registracijos metu, ir kurie neapmokestinami parduodant juos kaip naudotus automobilius, vertę, likutį;“


