
CM\829549LV.doc PE448.736

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

2.9.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0235/2010, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Jean-
Pierre Save, par Spānijas varas iestāžu uzliktā nodokļa jahtām, kas kuģo zem 
citas dalībvalsts karoga, likumību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, Francijas pilsonis, kas dzīvo Spānijā, uzskata, ka Spānijas varas 
iestāžu uzliktais nodoklis 12 % apmērā jahtām, kas kuģo zem citas dalībvalsts karoga, ir 
nelikumīgs. Viņš uzskata, ka tā ir diskriminācija pret citas dalībvalsts valstspiederīgajiem, kas 
dzīvo Spānijā un kam pieder jahtas ar savas izcelsmes valsts karogu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs, Francijas pilsonis, kurš dzīvo Spānijā, sūdzas par 12 % nodokli 
(visticamāk tas varētu būt transportlīdzekļu reģistrācijas nodoklis Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, saīsināti — IEDMT), ko Spānijas iestādes uzlika 
izpriecu kuģim, kuru lūgumraksta iesniedzējs ir atvedis no citas dalībvalsts. 

Pašreizējās ES tiesību normas joprojām ļauj dalībvalstīm piemērot transportlīdzekļiem 
reģistrācijas nodokli1, kā IEDMT. Šajā jautājumā nav saskaņotības. Tas nozīmē, ka 
                                               
1 Termins „reģistrācijas nodoklis” šeit tiek lietots, runājot par nodokļiem, kuri attiecas uz transportlīdzekļu reģistrēšanu, 

tādējādi atļaujot tos izmantot attiecīgajā dalībvalstī.  Šo nozīmi šim terminam piešķīra Priekšlikumā Padomes direktīvai par 
nodokļiem, ar kuriem apliek vieglos automobiļus (dokuments COM(2005)261 galīgajā redakcijā), kuru Komisija iesniedza 
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dalībvalstīm, ja tās ievēro dažus ES pamatnoteikumus, ir tiesības iekasēt reģistrācijas nodokli 
par transportlīdzekļiem, kad pirmoreiz tiek sākta to ekspluatācija attiecīgās valsts teritorijā, un 
noteikt šā nodokļa likmes pēc saviem ieskatiem1. Tādēļ šos nodokļus dažās dalībvalstīs 
(piem., Spānijā) iekasē, bet citās — nē. Turklāt pat starp tām valstīm, kuras šo nodokli 
piemēro, pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz tā struktūru un apjomiem.  

Tomēr šajā ziņā dalībvalstu tiesības ierobežo teikumi, ko paredz Līgums par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) un atvasinātie ES tiesību akti.  

LESD 110. pantā ir noteikts, ka dalībvalstis nevar uzlikt lielākus nodokļus produktiem, ko 
ieved no citām dalībvalstīm, nekā tie, ko iekasē par līdzīgiem un konkurējošiem vietējiem 
izstrādājumiem2. Dokumentos, kas saņemti no lūgumraksta iesniedzēja, nekas neliecina, ka 
šis noteikums konkrētajā gadījumā būtu pārkāpts. Skaidrības labad ir jānorāda, ka arī tādiem 
izpriecu kuģiem, kas peld zem Spānijas karoga, tiek iekasēts IEDMT, kad tos pirmoreiz 
reģistrē Spānijā.  

Padomes 1983. gada 28. marta Direktīva 83/182/EEK ierobežo dalībvalstu tiesības piemērot 
patēriņa nodokļus transportlīdzekļiem, ko ieved uz laiku (parasti mazāk nekā uz sešiem 
mēnešiem) no vienas dalībvalsts citā. Tomēr dokumentos, kas saņemti no lūgumraksta 
iesniedzēja, nav norādīts, ka šis būtu īslaicīgas ievešanas gadījums.

Slēdziens

ES tiesību normas, kā tās interpretē Tiesa, neliedz dalībvalstīm iekasēt reģistrācijas nodokli, 
kā IEDMT.

                                                                                                                                                  
Padomei 2005. gada 5. jūlijā un kurā tālāk tiek minēts Spānijā uzliktais „Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte” kā piemērs šāda veida nodoklim (skat. Priekšlikuma II pielikumu) 

1 ES Tiesas 1990. gada 11. decembra spriedums lietā C-47/88 Eiropas Kopienu Komisija pret Dānijas Karalisti, Recueil, I-
04509. lpp., 10. punkts.

2 Tiesas 1995. gada 9. marta spriedumā lietā C-345/95, Nunes Tadeu, ES Tiesa aplūkoja Līguma 90. panta (šobrīd LESD 
110. pants) ietekmi uz transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli, ko dalībvalstīs piemēro arī no citām dalībvalstīm ievestiem 
lietotiem automobiļiem, un paziņoja:
“1. Nodokļus, kas nav ievedmuitas nodokļi vai līdzīgas nodevas, jauniem un lietotiem mehāniskiem transportlīdzekļiem 
piemēro vienādi gan attiecībā uz vietējiem ražojumiem, gan tādiem ražojumiem, kas ievesti no citām dalībvalstīm (..).
2. Līguma 95. panta (tagadējā 90. panta) noteikumiem neatbilst tas, ka dalībvalsts apliek citas dalībvalsts lietotus 
automobiļus ar nodokli, kas ir aprēķināts, neņemot vērā transportlīdzekļa faktisko amortizāciju, un tāpēc, iekasējot to 
reģistrācijas brīdī, nevis lietotā automobiļa pārdošanas brīdī, pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kas jau ir iekļauta līdzīgu 
valsts teritorijā reģistrētu lietotu mehānisko transportlīdzekļu vērtībā”.


