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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1717/2008, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Ion 
Garboan, par citās ES dalībvalstīs iegādāta transportlīdzekļa pirmreizējās 
reģistrācijas maksu

Lūgumraksts Nr. 1776/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgā Paula 
Sandu-Stillert, par to, ka Rumānijas valdība, iespējams, neievēro brīvu preču 
apriti

1. Lūgumraksta Nr. 1717/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Rumānijas iestāžu noteikto pārmērīgi augsto maksu par 
citās ES dalībvalstīs iegādāta transportlīdzekļa pirmreizējo reģistrāciju. Lūgumraksta 
iesniedzējs, kurš iegādājās vieglo automobili Beļģijā, norāda, ka reģistrācijas maksa ir 
aptuveni 35 % no iegādes cenas. 

Lūgumraksta Nr. 1776/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka kopš 2008. gada 15. decembra Rumānijā ir jāmaksā 
papildu ceļa nodoklis pašreizējās tirgus vērtības apmērā par transportlīdzekļiem, kas ir vecāki 
par astoņiem gadiem un ievesti no ES dalībvalstīm. Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka par 
šo pasākumu nav bijis iepriekš brīdināts un ka pat transportlīdzekļus, kas ir ievesti pirms 
2008. gada 15. decembra, vairs nevar reģistrēt saskaņā ar iepriekšējiem noteikumiem, jo kopš 
2008. gada 9. decembra atbildīgā institūcija RAR vairs nav pieņēmusi reģistrācijas 
pieteikumus. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka tas ir brīvas preču aprites iekšējā tirgū 
principa pārkāpums.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1717/2008: atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. martā. 
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Lūgumraksts Nr. 1776/2008: atzīts par pieņemamu 2009. gada 3. aprīlī. 

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 7. jūlijā

Lūgumraksti

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret Rumānijas iestāžu noteikto pārmērīgi augsto nodokli, ko 
iekasē par citās dalībvalstīs iegādātiem lietotiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un kas 
paaugstināts saskaņā ar valdības ārkārtas Rīkojumu Nr. 7/2009 (OG Nr. 103, 19.02.2009.). 
Konkrētos gadījumos maksājamais nodoklis ir aptuveni 35 % automobiļa iegādes cenas vai 
pat ir ar to vienāds. Turklāt tiek minēts, ka valsts pārvaldes iestāde 2009. gada 9. decembrī 
nepieņēma automobiļu reģistrācijas pieteikumus un tādējādi arī maksājumu par piesārņojuma 
nodokli saskaņā ar veco sistēmu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Pirmām kārtām jāatzīmē, ka Eiropas Savienības līmenī nav saskaņoti tiesību akti tajā nodokļu 
jomā, kas saistīta ar pasažieru automobiļiem. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var piemērot šādus 
nodokļus un vienpusīgi izlemt par to lielumu un aprēķināšanas metodēm. Īstenībā Eiropas 
Kopienu Tiesa lietā Komisija pret Dāniju lēma, ka EK līguma 90. pants nekalpo tam, lai 
cenzētu pārmērīgi augstus nodokļu līmeņus, un ka dalībvalstis var noteikt nodokļu likmes tādā 
līmenī, kādu tās uzskata par piemērotu1. Saskaņā ar Tiesas spriedumu pat ļoti augstas nodokļu 
likmes nevar uzskatīt par neatbilstošām Kopienas tiesību aktiem, ja tās vienādā mērā tiek 
piemērotas kā vietējiem, tā arī no citām dalībvalstīm ievestajiem ražojumiem. 

Īpaši saistībā ar lietotu mehānisko transportlīdzekļu aplikšanu ar nodokļiem ir vispāratzīta 
Tiesas judikatūra, saskaņā ar kuru EK līguma 90. pantu neievēro, ja nodokļa apmērs, kuru 
iekasē par no citām dalībvalstīm ievestiem lietotiem mehāniskiem transportlīdzekļiem, 
pārsniedz atlikušo nodokli, kas ietverts tāda līdzīga mehāniskā transportlīdzekļa vērtībā, kas 
jau reģistrēts iekšējā tirgū kā jauns transportlīdzeklis2. Atbilstīgi Tiesas spriedumam no 
diskriminācijas, kura aizliegta saskaņā ar EK līguma 90. pantu, var izvairīties, ja tiek ņemts 
vērā ievestā transportlīdzekļa faktiskais nolietojums, attiecīgi samazinot nodokļa lielumu3.

Komisija rūpīgi pārbaudīja tos noteikumus par piesārņojuma nodokli automobiļiem Rumānijā, 
kuri tika grozīti ar ārkārtas Rīkojumu Nr. 7/2009 (OG No. 103, 19.02.2009.) atbilstīgi EK 
līguma 90. pantam, un tā secināja, ka šajos noteikumos netiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes 
princips attiecībā uz vietējām precēm un precēm no citām dalībvalstīm. Tāpēc 2009. gada 
25. jūnijā Komisija nolēma uzsākt pienākumu neizpildes procedūru pret Rumānijas 
Republiku, nosūtot tai oficiāla paziņojuma vēstuli un tajā norādot, ka konstatēta dalībvalsts 
noteikumu neatbilstība Kopienas tiesību aktiem. 

                                               
1      Eiropas Kopienu Tiesas 1990. gada 11. decembra spriedums lietā C-47/88 Eiropas Kopienu Komisija pret 

Dānijas Karalisti, Recueil, I-04509. lpp., 10. punkts.
2 Eiropas Kopienu Tiesas 2001. gada 22. februāra spriedums lietā C- 393/98 Ministero Publico un Gomes

Valente pret Fazenda Publica, Recueil, I-01327. lpp.
3 [EKT] 1995. gada 9. marta spriedums lietā C-345/93 Fazenda Pública un Ministério Público pret Américo 

João Nunes Tadeu, Recueil, I-00479. lpp., 17. punkts.



CM\829649LV.doc 3/3 PE427.119

LV

Vērts atzīmēt, ka Komisija ir saņēmusi īpaši daudz sūdzību šajā jautājumā un ir solījusi 
informēt attiecīgās personas par rezultātiem, kurus tā iegūs pēc Rumānijas tiesību aktu 
izpētes. Šajā nolūkā pēc pienākumu neizpildes procedūras uzsākšanas Komisija publicēja 
paziņojumu presei (IP/09/1012).

Jautājums par to, ka netika pieņemti pieteikumi saskaņā ar veco sistēmu, pirms stājās spēkā 
jaunās nodokļu likmes, risināms dalībvalsts līmenī. Nodokļu maksātāji, kuru pieteikumus 
saskaņā ar tajā periodā piemērojamajiem noteikumiem par piesārņojuma nodokli nodokļu 
iestādes nav pieņēmušas, var apsvērt iespēju vērsties attiecīgajās valsts pārvaldes/tiesas 
iestādēs ar prasību par administratīvu kļūmi. 

Secinājums

Komisija apzinās, ka Kopienas tiesības ir pārkāptas, un izskata jautājumu par Rumānijas 
tiesību aktu neatbilstību Kopienas tiesību aktiem pasažieru automobiļu aplikšanas ar 
nodokļiem jomā.

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

Pēc tam, kad 2009. gada 25. jūnijā Komisija uzsāka pienākumu neizpildes procedūru pret 
Rumānijas Republiku, Rumānijas varas iestādes 2009. gada 28. septembrī iesniedza atbildi. 

Turklāt 2010. gada 12. janvārī Rumānijas varas iestādes iesniedza Komisijai valdības ārkārtas 
Rīkojumu Nr. 117/2009, ar ko atceļ atbrīvojumu, kas piešķirts konkrētiem automobiļiem 
saskaņā ar ārkārtas Rīkojumu Nr. 218/2008, tādējādi atjaunojot nodokļu kārtību, kura bija 
noteikta saskaņā ar ārkārtas Rīkojumu Nr. 50/2008. Tā kā pienākuma neizpildes procedūras 
cēloņi tika novērsti, lietu slēdza. 

Komisija ir saņēmusi īpaši daudz sūdzību šajā jautājumā un ir solījusi informēt attiecīgās 
personas par rezultātiem, kurus tā iegūs pēc šā jautājuma izpētes. Šajā nolūkā pēc pienākumu 
neizpildes procedūras uzsākšanas Komisija publicēja paziņojumu presei (IP/09/1012). 
Iedzīvotājus par lietas slēgšanu informēja, publicējot piezīmi Oficiālajā Vēstnesī (OV C 29, 
05.02.2010.).

Visbeidzot, jautājums par to, ka netika pieņemti pieteikumi lietotu automobiļu reģistrācijai 
saskaņā ar veco sistēmu, pirms stājās spēkā paaugstinātās nodokļu likmes, risināms 
dalībvalsts līmenī. Nodokļu maksātāji, kuru pieteikumus nodokļu iestādes nav pieņēmušas, 
var apsvērt iespēju vērsties attiecīgajās valsts pārvaldes/tiesas iestādēs ar prasību par 
administratīvu kļūmi. 

Patlaban Rumānijas tiesību akti par piesārņojuma nodokli automobiļiem, šķiet, atbilst 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem.


