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Tema: Peticija Nr. 1717/2008 dėl pirmą kartą registruojamų transporto priemonių, 
atvežtų į kitą ES valstybę narę, mokesčio, kurią pateikė Rumunijos pilietis 
Ion Garboan

Peticija Nr. 1776/2008 dėl Rumunijos Vyriausybės tariamai padaryto laisvo 
prekių judėjimo principo pažeidimo, kurią pateikė Vokietijos pilietė Paula 
Sandu-Stillert 

1. Peticijos Nr. 1717/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja pernelyg dideliam mokesčiui, kurį Rumunijos valdžios 
institucijos nustatė pirmą kartą registruojamoms transporto priemonėms, įsigytoms kitoje ES 
valstybėje narėje.
 Peticijos pateikėjas, kuris atsivežė automobilį į Belgiją, teigia, kad šis mokestis sudaro 
maždaug 35 % sumokėtos pirkimo kainos. 

Peticijos Nr. 1776/2008 santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad nuo 2008 m. gruodžio 15 d. Rumunijoje mokėtinas 
papildomas kelių mokestis, atitinkantis dabartinę rinkos vertę, senesnėms nei aštuonerių metų 
transporto priemonėms, importuotoms iš ES valstybės narės. Peticijos pateikėja nurodo, kad 
apie šią priemonę nebuvo perspėta ir kad netgi iki 2008 m. gruodžio 15 d. importuotos
transporto priemonės nebegali būti registruojamos pagal ankstesnę tvarką, nes nuo 2008 m. 
gruodžio 9 d. RAR, atsakinga valdžios institucija, nebepriima prašymų. Peticijos pateikėja 
įrodinėja, kad tai yra laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje principo pažeidimas.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1717/2008 paskelbta priimtina 2009 m. kovo 27 d. 
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Peticija Nr. 1776/2008 paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 3 d. 

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 
4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. liepos 7 d.

„Peticijos

Peticijų pateikėjai nepritaria pernelyg dideliam mokesčiui, kuri Rumunijos valdžios 
institucijos ima už naudotas variklines transporto priemones, atvežamas iš kitų valstybių 
narių, kuris padidintas priėmus Skubų įsaką Nr. 7/2009 (OG Nr. 103, 2009 02 19). Tam 
tikrais atvejais mokėtinas mokestis sudaro 35 %  automobilio pirkimo kainos arba yra lygus 
jai. Be to, nurodyta, kad 2009 m. gruodžio 9 d. nacionalinė administracija nepriėmė pagal 
senąją sistemą automobilių registracijos prašymų, taigi ir taršos mokesčio įmokų.

Komisijos pastabos dėl peticijų

Pirmiausia pažymėtina, kad su lengvaisiais automobiliais susijų mokesčių sritis Europos 
Sąjungos lygmeniu nėra suderinta. Tai reiškia, kad valstybės narės gali nustatyti tokius 
mokesčius ir vienašališkai nuspręsti dėl jų dydžio ir apskaičiavimo metodų. Iš tikrųjų byloje 
Komisija prieš Daniją Teisingumo Teismas nusprendė, kad EB sutarties 90 straipsnyje nėra 
nepritariama pernelyg dideliam apmokestinimui ir kad valstybės narės gali nustatyti jų 
manymu tinkamus mokesčių dydžius1. Pasak Teisingumo Teismo, net labai didelių mokesčių 
negalima laikyti prieštaraujančiais Bendrijos teisei, jeigu jie vienodai taikomi vietos ir kitų 
valstybių narių gaminiams. 

Konkrečiai naudotų variklinių transporto priemonių apmokestinimo atžvilgiu Teismo 
praktikoje įtvirtinta, kad EB sutarties 90 straipsnio nesilaikoma, jei naudotai variklinei 
transporto priemonei, importuotai iš kitos valstybės narės, taikomo mokesčio suma yra 
didesnė nei šio mokesčio likučio dydis, įskaičiuotas į šalies rinkoje jau įregistruotos kaip 
naujos panašios variklinės transporto priemonės vertę.2 Pasak Teismo, EB sutarties 90 
straipsnyje uždraustos diskriminacijos galima išvengti, jei bus atsižvelgiama į importuotos 
transporto priemonės faktinį nuvertėjimą atitinkamai sumažinant mokesčio sumą.3

Komisija atidžiai išnagrinėjo Rumunijos automobilių taršos mokesčio taisykles, kurios iš 
dalies pakeistos Skubiu įsaku Nr. 7/2009 (OG Nr. 103, 2009 02 19), pagal EB sutarties 90 
straipsnį ir padarė išvadą, kad taikant šias taisykles nesilaikoma vienodo požiūrio į šalyje 
pagamintas prekes ir prekes iš kitų valstybių narių principo. Todėl 2009 m. birželio 25 d. 
Komisija nusprendė pradėti prieš Rumunijos Respubliką pažeidimo nagrinėjimo procedūrą ir 
išsiuntė oficialų pranešimą, kuriame pažymima, kad nacionalinės taisyklės neatitinka 
Bendrijos teisės. 

                                               
1      1990 m. gruod˛io 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo Europos Bendrijų Komisija prieš Danijos Karalystę, C-47/88, Rink. p. 1-04509, 

10 punktas.
2 2001 m. vasario 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas Ministero Publico ir Gomes Valente prieö  Fazenda Publica, C-393/98, 

Rink. p. I-01327.
3 1995 m. kovo 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo Fazenda Publica ir Ministério Publico prieö  Américo Joao Nunes Tadeu, C-345/93, 

Rink. p. I-00479, 17 punktas.
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Pažymėtina, kad Komisija gavo labai daug skundų dėl šio klausimo ir pažadėjo informuoti 
susijusius asmenis apie savo vykdomo Rumunijos teisės aktų tyrimo rezultatus. Šiuo tikslu, 
pradėjusi pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, Komisija paskelbė pranešimą spaudai 
(IP/09/1012).

Atrodo, kad prašymų nepriėmimo pagal senąją sistemą prieš įsigaliojant naujiems mokesčio 
dydžiams klausimas yra nacionalinis reikalas. Mokesčių mokėtojai, kurių prašymų mokesčių 
administratorius nepriėmė pagal tuo metu taikytinas taršos mokesčio taisykles, gali apsvarstyti 
galimybę kreiptis į atitinkamas nacionalines administracijos ir (arba) teismines institucijas ir 
pareikšti pretenzijas dėl netinkamo administracinių pareigų vykdymo. 

Išvados

Komisija informuota apie Bendrijos teisės pažeidimą ir nagrinėją Rumunijos teisės aktų dėl 
keleivinių automobilių apmokestinimo neatitikimus.“

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

„2009 m. rugsėjo 25 d. pradėjus prieš Rumunijos Respubliką pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą, 2009 m. rugsėjo 28 d. Rumunijos valdžios institucijos pateikė atsakymus. 

Be to, 2010 m. sausio 12 d. Rumunijos valdžios institucijos pateikė Komisijai Vyriausybės 
skubų įsaką Nr. 117/2009, kuriuo panaikinama tam tikriems automobiliams Skubiu įsaku 
Nr. 218/2008 suteikta išimtis ir taip atkuriama pagal Skubų įsaką Nr. 50/2008 galiojusi 
apmokestinimo sistema. Todėl panaikinti pažeidimo nagrinėjimo procedūros motyvai ir šio 
atvejo nagrinėjimas baigtas. 

Komisija gavo labai daug skundų dėl šio klausimo ir pažadėjo informuoti susijusius asmenis 
apie savo vykdomų tyrimų rezultatus. Šiuo tikslu, pradėjusi pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, 
Komisija paskelbė pranešimą spaudai (IP/09/1012). Piliečiai informuoti apie šio atvejo 
nagrinėjimo baigimą paskelbus pranešimą Oficialiajame leidinyje (OL C 29, 2010 2 5).

Pagaliau atrodo, kad naudotų automobilių registracijos prašymų nepriėmimo pagal senąją 
sistemą prieš įsigaliojant padidintiems mokesčio dydžiams klausimas yra nacionalinis 
reikalas. Mokesčių mokėtojai, kurių prašymų mokesčių administratorius nepriėmė, gali 
apsvarstyti galimybę kreiptis į atitinkamas nacionalines administracijos ir (arba) teismines 
institucijas ir pareikšti pretenzijas dėl netinkamo administracinių pareigų vykdymo. 

Atrodo, kad šiuo metu Rumunijoje taikomos automobilių taršos mokesčio taisyklės atitinka 
ES teisę.“


