
CM\853677LT.doc PE423.926/REV.II

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

13.1.2011
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Tema: Peticija Nr. 1243/2008 dėl Portugalijos įstatymo Nr. 22A/2007 dėl transporto 
priemonių mokesčio ir jo atitikties šioje srityje galiojančioms ES nuostatoms, 
kurią pateikė Portugalijos pilietė Gisela Crus

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Portugalijos įstatymo Nr. 22A/2007 dėl transporto 
priemonių mokesčio ir šio įstatymo nuostatų, pagal kurias nustatomi mokesčiai iš užsienio 
importuojamoms naudotoms variklinėms transporto priemonėms. Peticijos pateikėja mano, 
kad šis naujas įstatymas prieštarauja galiojančioms ES mokesčių teisės aktų nuostatoms, 
kuriomis remiantis nė viena valstybė narė negali tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinti prekių 
iš kitų valstybių narių didesniais vidaus mokesčiais už tuos, kuriais valstybės narės tiesiogiai 
ar netiesiogiai apmokestina lygiavertes vidaus gamybos prekes, todėl prašo Europos 
Parlamento imtis spręsti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. vasario 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas , gautas 2009 m. balandžio 24 d.

„Peticijos pateikėja skundžiasi dėl Portugalijos įstatymo Nr. 22A/2007 dėl transporto 
priemonių mokesčio ir ypač metinio kelių mokesčio. Ji teigia, kad visi po 2007 m. liepos mėn. 
Portugalijoje įregistruoti naudoti automobiliai apmokestinami didesniu mokesčiu nei panašūs 
automobiliai, jau esantys Portugalijos rinkoje. Peticijos pateikėja mano, kad šis naujas 
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įstatymas prieštarauja galiojančioms ES mokesčių teisės aktų nuostatoms, kuriomis remiantis 
nė viena valstybė narė negali tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinti prekių iš kitų valstybių 
narių didesniais vidaus mokesčiais už tuos, kuriais valstybės narės tiesiogiai ar netiesiogiai 
apmokestina lygiavertes vidaus gamybos prekes.

Reikia pabrėžti, kad automobiliams taikomų mokesčių srityje galiojančios normos Bendrijos 
lygmeniu beveik nėra suderintos, nors Komisija visada stengiasi pašalinti šios srities 
mokesčių kliūtis, kuriomis iškreipiamas laisvas lengvųjų automobilių judėjimas vidaus 
rinkoje. Tai reiškia, kad valstybės narės gali nustatyti tokius mokesčius variklinių transporto 
priemonių registracijai arba už naudojimąsi nacionaliniu kelių tinklu ir vienašališkai spręsti 
dėl jų dydžio ir apskaičiavimo būdų, jeigu tokiais veiksmais nepažeidžia EB sutarties 90 
straipsnio, kuriame draudžiami diskriminaciniai vidaus mokesčiai, kai iš kitų valstybių narių 
atvežti gaminiai tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinami didesniais mokesčiais už tuos, 
kuriais valstybės narės tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestina panašius vietos gaminius. 

Nacionalinių ir importuotų prekių diskriminacija gali pasireikšti keliais būdais, pvz., 
mokesčių dydžiu, apmokestinamąja verte ar net mokesčių mokėjimo būdu. Reikėtų pabrėžti, 
kad draudžiama visų rūšių diskriminacija, net jeigu diskriminacija pasireiškia tik keliais 
atvejais.

Komisija yra informuota, kad Portugalija pakeitė automobilių apmokestinimą 2007 m. 
birželio 29 d. (nacionalinis įstatymas Nr. 22-A/2007) ir padarė šio įstatymo pakeitimus 
2009 m. nacionalinio biudžeto įstatymu (nacionalinis įstatymas Nr.º64-A/2008) nuo 2009 m. 
sausio 1 d. Šiomis aplinkybėmis Komisija kruopščiai išnagrinėjo Portugalijos taikomas 
taisykles apmokestinant lengvuosius automobilius, atsižvelgdama į EB sutarties 90 straipsnį.

Tokiomis aplinkybėmis Komisija paprašė Portugalijos valdžios institucijų suteikti informaciją 
apie kelių mokestį remdamasi EB sutarties 226 straipsnyje numatyta tvarka ir šiuo metu 
nagrinėja jų atsakymą.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„2010 m. birželio 28 d. Europos Komisija paragino Portugaliją pakeisti nuostatas dėl metinio 
variklinių transporto priemonių naudojimo mokesčio, išsiųsdama pagrįstą nuomonę pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258 straipsnį.

Pagal galiojančias Portugalijos teisės aktų nuostatas metinis transporto priemonių naudojimo 
mokestis kiekvienais metais apskaičiuojamas skirtingai dviem panašiems naudotiems 
automobiliams, atsižvelgiant į tai, ar jie buvo pirmą kartą registruoti Portugalijoje po 2007 m. 
liepos 1 d., ar iki šios datos. Pirmą kartą Portugalijoje po šios datos registruotoms transporto 
priemonėms mokestis skaičiuojamas skirtingai, paprastai taikant didesnį metinį naudojimo 
mokestį.

Importuotų naudotų transporto priemonių apmokestinimo klausimu ES Teisingumo Teismas 
nusprendė, kad automobilis tampa „vidaus automobiliu“, jeigu šis automobilis buvo 
importuotas ir pateiktas į vidaus rinką. 
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Atrodo, kad Portugalijos teisės aktų nuostatos suformuluotos taip, kad darytų diskriminacinį 
poveikį visam naudotų automobilių parkui, atsiradusiam valstybėse narėse, išskyrus 
Portugaliją, iki 2007 m. liepos 1 d.

Teisingumo Teismas pažymi, kad SESV 110 straipsnis pažeidžiamas, jeigu mokestis 
importuojamai prekei ir panašiai vidaus prekei skaičiuojamas skirtingai remiantis įvairias 
kriterijais, todėl importuotos prekės apmokestinamos didesniu mokesčiu, nors tik tam tikrais 
atvejais. Atrodo, kad šiuo atveju susidaro būtent tokios aplinkybės, ir registracijos mokesčio 
mažinimas taip pat galėtų turėti įtakos. 

Portugalijos buvo paprašyta atsakyti į pagrįstą nuomonę per du mėnesius. Jeigu atsakymas 
bus nepatenkinamas, Komisija gali pareikšti ieškinį Portugalijai ES Teisingumo Teisme.

Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad toks procesas gali pasibaigti tik pareiškimu, kad ginčijama 
nuostata iš tiesų yra nesuderinama. Todėl piliečiams naudinga naudotis nacionalinio lygmens 
teisių gynimo priemonėmis siekiant apginti savo teises ir gauti žalos atlyginimą konkrečiose 
asmeninėse bylose, nes tik nacionaliniai teismai kompetentingi, pvz., priteisti žalos atlyginimą 
arba uždrausti tokį mokesčio administravimą.“ 

5. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Pagal galiojančias Portugalijos teisės aktų nuostatas metinis transporto priemonių naudojimo 
mokestis kiekvienais metais apskaičiuojamas skirtingai dviem panašiems naudotiems 
automobiliams, atsižvelgiant į tai, ar jie buvo pirmą kartą registruoti Portugalijoje po 2007 m. 
liepos 1 d., ar iki šios datos. Pirmą kartą Portugalijoje po šios datos registruotoms transporto 
priemonėms metinis naudojimo mokestis skaičiuojamas skirtingai.

Minėtą dieną Portugalijoje įsigaliojo pakeista bendra transporto priemonių mokesčių sistema. 
Taigi registravimo mokesčiai sumažinti, o metiniai transporto priemonių naudojimo 
mokesčiai padidinti; abu mokesčiai buvo susieti su išmetamu CO2 kiekiu. Tikslas buvo 
sumažinti registravimo mokesčius, o mokesčių naštą perkelti transporto priemonių naudojimo 
sričiai ir pritaikyti principą „teršėjas moka“, tuo siekiama laikytis Komisijos pasiūlyme dėl 
Tarybos direktyvos dėl lengviesiems automobiliams taikomų mokesčių1 pasiūlytos krypties. 
Metinio transporto priemonių naudojimo mokesčio atžvilgiu buvusi sistema, pagal kurią 
didelį teršalų kiekį išmetantiems automobiliams taikomi mažesni mokesčiai ir 
neatsižvelgiama į išmetamų teršalų kiekį, lieka galioti transporto priemonėms, registruotoms 
prieš įsigaliojant reformai. Taip yra todėl, kad tokioms transporto priemonėms dažniausiai 
taikytas didesnis registravimo mokestis negu nuo 2007 m. liepos 1 d. registruotoms transporto 
priemonėms; Portugalijos valdžios institucijų manymu, naujų didesnių mokesčių taikymas 
toms transporto priemonėms, už kurias anksčiau jau buvo sumokėtas iš esmės gerokai 
didesnis registravimo mokestis, gerokai apsunkintų padėtį. 

Net jeigu dėl formalių priežasčių galima įrodinėti, kad esama diskriminacijos remiantis 
110 EB straipsniu, Komisija mano, kad būtų neproporcinga perduoti šią bylą Teisingumo 
Teismui. 

                                               
1 COM/2005/0261 galutinis.
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Pirmiausia pabrėžtina, kad bendras transporto priemonės registracijos mokesčio, mokamo 
pagal anksčiau galiojusią tvarką, ir metinio naudojimo mokesčio, mokamo pagal dabar 
galiojančią tvarką, skirtumas yra labai mažas. Bet kokiu atveju ši problema yra laikina ir gali 
iškilti tik per automobilių, registruotų iki 2007 m. liepos 1 d., naudojimo laiką.

Be to, naujoji sistema labiau atitinka minėtą Komisijos pasiūlymą negu ankstesnioji, nes ja 
pirmiausia siekiama laipsniškai sumažinti registravimo mokesčius, o mokesčių naštą perkelti 
metinių transporto priemonių naudojimo mokesčių sričiai, o tai naudinga rinkos problemoms, 
kylančioms dėl registravimo mokesčių, spręsti; antra, ji yra griežtai pagrįsta išmetamu CO2
kiekiu. Būtų paradoksalu taikyti pažeidimo tyrimo procedūrą reikalaujant, kad naujoji sistema 
pirmą kartą Europos Sąjungoje registruotoms transporto priemonėms būtų taikoma tik nuo 
2007 m. liepos 1 d.; tokiu atveju į išmetamų teršalų kiekį būtų atsižvelgiama tik taikant metinį 
transporto priemonių naudojimo mokestį pačioms naujausioms ir, vadinasi, paprastai 
mažiausiai aplinką teršiančioms transporto priemonėms. Todėl ateityje naujoji sistema 
gerokai pagerins padėtį. Taigi Komisija ketina baigti nagrinėti šį atvejį.“


