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Temats: Lūgumraksts Nr. 1243/2007, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgā Gisela 
Cruz, par transportlīdzekļu nodokli un tā atbilstību šajā jomā 
piemērojamiem Eiropas Savienības noteikumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja informē par Portugāles Likumu Nr. 22A/2007 par transportlīdzekļu 
nodokļiem un noteikto nodokļu aprēķinu lietotiem transportlīdzekļiem, kuri tiek ievesti no 
ārvalstīm. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka šis jaunais likums ir pretrunā šajā jomā 
piemērojamiem ES fiskālajiem noteikumiem, kas nosaka, ka neviena dalībvalsts tieši vai 
netieši nedrīkst aplikt citu dalībvalstu preces ar jebkāda veida vietējiem nodokļiem, kas ir 
augstāki par tiem nodokļiem, kas tieši vai netieši tiek piemēroti līdzīgām vietējām precēm, un 
tādēļ viņa lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 17. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 24. aprīlī.

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz Portugāles likumu Nr. 22A/2007 par transportlīdzekļu 
nodokli un īpaši uz ikgadējo ceļa nodokli IUC. Viņa apgalvo, ka visiem lietotiem 
transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Portugālē pēc 2007. gada jūlija, piemēro daudz lielākus 
nodokļus nekā līdzīgām automašīnām, kas jau reģistrētas Portugāles tirgū. Lūgumraksta 
iesniedzēja uzskata, ka šis jaunais likums ir pretrunā šajā jomā piemērojamiem ES fiskālajiem 
noteikumiem, saskaņā ar kuriem neviena dalībvalsts tieši vai netieši nedrīkst aplikt citu 
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dalībvalstu preces ar jebkādiem vietējiem nodokļiem, kas ir augstāki par tiem nodokļiem, ko 
tieši vai netieši piemēro līdzīgām vietējām precēm.

Jānorāda, ka Kopienas līmenī automobiļu nodokļu jomā nav nekādas saskaņotības, 
neskatoties uz to, ka Komisija ir neatlaidīgi mēģinājusi novērst nodokļu šķēršļus, kas izkropļo 
pasažieru transportlīdzekļu brīvu pārvietošanos iekšējā tirgus robežās. Tas nozīmē, ka 
dalībvalstis var uzlikt tādus nodokļus pie automobiļu reģistrācijas vai par to lietošanu valsts 
ceļu tīklā un vienpusēji izlemt par nodokļa aprēķina līmeni un metodēm, ja, tā rīkojoties, tās 
ievēro EK līguma 90. pantu, kas aizliedz diskriminējošu, tiešu vai netiešu, citu dalībvalstu 
preču iekšēju aplikšanu ar nodokļiem, kas ir lielāki par tiem nodokļiem, kādus tieši vai netieši 
piemēro līdzīgām vietējām precēm.

Diskriminācija starp vietējām un importētām precēm var izpausties dažādi, piemēram, 
nodokļu likmju veidā, ar nodokli apliekamās summas veidā vai pat nodokļa maksājuma 
metodes veidā. Jāuzsver, ka visa veida diskriminācija ir aizliegta pat, ja šāda diskriminācija 
notiek tikai atsevišķos gadījumos.

Komisija ir informēta par to, ka Portugāle 2007. gada 29. jūnijā mainīja automobiļu nodokļu 
sistēmu un veica grozījumus attiecīgajos tiesību aktos ar valsts budžeta likumu 2009 (valsts
likums Nr. 22-A/2007), kas ir spēkā no 2009. gada 1. janvāra. Pamatojoties uz šo informāciju, 
Komisija ir rūpīgi pārbaudījusi Portugāles noteikumu par ceļa nodokli atbilstību EK līguma 
90. pantam.

Šajā sakarā Komisija ir lūgusi Portugāles iestādēm sniegt informāciju par ceļa nodokli 
atbilstīgi Līguma 226. pantā minētajai procedūrai un pašreiz izvērtē viņu atbildi.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

2010. gada 28. janvārī Eiropas Komisija aicināja Portugāli, izmantojot argumentētu atzinumu 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 258. pantu, grozīt noteikumus par 
transportlīdzekļu ikgadējo nodokli.

Saskaņā ar Portugālē spēkā esošajiem noteikumiem transportlīdzekļa ikgadējais nodoklis 
divām līdzīgām lietotām automašīnām katru gadu tiks aprēķināts atšķirīgi atkarībā no tā, vai 
tās Portugālē pirmo reizi reģistrētas pēc 2007. gada 1. jūlija vai pirms šī datuma. Tām 
automašīnām, kas Portugālē pirmo reizi reģistrētas pēc minētā datuma, piemēro atšķirīgu 
nodokļa aprēķinu un parasti augstāku transportlīdzekļa ikgadējo nodokli.

Attiecībā uz importētu lietotu transportlīdzekļu aplikšanu ar nodokli ES Kopienu Tiesa ir 
atzinusi, ka automašīna kļūst par „vietējo automašīnu” tad, kad tā tiek importēta un laista 
vietējā tirgū.

Šķiet, ka Portugāles noteikumi ir izveidoti tādējādi, ka rada diskrimināciju pret visu lietoto 
automašīnu parku, kas pastāvēja citās dalībvalstīs, izņemot Portugāli, pirms 2007. gada 
1. jūlija.

Saskaņā ar Kopienu Tiesas atzīto LESD 110. pants tiek pārkāpts, ja nodoklis, kas tiek 
piemērots importētai precei un kas tiek piemērots līdzīgai vietējai precei, tiek aprēķināts 
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atšķirīgi, pamatojoties uz atšķirīgiem kritērijiem, kas tikai konkrētos gadījumos var nozīmēt 
importētās preces aplikšanu ar augstāku nodokli. Šķiet, ka tā tas notiek šajā gadījumā, tādējādi 
reģistrācijas nodokļa samazinājumam var būt nozīme.

Portugālei ir lūgts sniegt atbildi uz argumentēto atzinumu divu mēnešu laikā. Ja atbilde nebūs 
apmierinoša, Komisija varēs sūdzēt Portugāli ES Kopienu Tiesā.

Tomēr jānorāda, ka šāda tiesvedība var noslēgties tikai ar paziņojumu, ka attiecīgais 
noteikums patiešām ir neatbilstīgs. Tādēļ valstspiederīgo interesēs ir izmantot valsts līmenī 
pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai aizstāvētu savas tiesības un iegūtu 
kompensāciju savos personīgajos gadījumos, un tikai valsts tiesu kompetencē ir atlīdzināt 
zaudējumus vai pieņemt noregulējumu pret administrāciju.

5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Saskaņā ar Portugālē spēkā esošajiem noteikumiem transportlīdzekļa ikgadējais nodoklis 
divām līdzīgām lietotām automašīnām katru gadu tiks aprēķināts atšķirīgi atkarībā no tā, vai 
tās Portugālē pirmo reizi reģistrētas pēc 2007. gada 1. jūlija vai pirms šī datuma. Tām 
automašīnām, kas Portugālē pirmo reizi reģistrētas pēc minētā datuma, piemēro atšķirīgi 
aprēķinātu transportlīdzekļa ikgadējo nodokli.

Minētajā datumā Portugālē aizsākās transportlīdzekļu nodokļu sistēmas vispārējā reforma.
Tās rezultātā reģistrācijas nodokļi kopumā samazinājās, savukārt transportlīdzekļu ikgadējie 
nodokļi tika palielināti, un abu veidu nodokļi tika piesaistīti CO2 emisiju līmenim. Galvenais 
mērķis bija nodokļu slogu pārcelt no transportlīdzekļu reģistrācijas uz to izmantošanu un 
piemērot principu „piesārņotājs maksā”, kas ir solis virzienā uz to ierosinājumu izpildi, kas 
minēti Komisijas priekšlikumā Padomes Direktīvai par nodokļiem, ar kuriem apliek vieglos 
automobiļus1. Attiecībā uz transportlīdzekļu ikgadējo nodokli jānorāda, ka iepriekšējā 
sistēma, kurā automobiļiem ar augstu emisiju līmeni nodokļi ir zemāki un kurā emisiju 
līmenis netiek ņemts vērā, vēl aizvien tiek piemērota transportlīdzekļiem, kas reģistrēti pirms 
reformas stāšanās spēkā. Tas tā ir tādēļ, ka šādiem transportlīdzekļiem parasti tiek piemērots 
augstāks reģistrācijas nodoklis nekā transportlīdzekļiem, kas reģistrēti pēc 2007. gada 
1. jūlija; saskaņā ar Portugāles varas iestāžu pausto viedokli jaunās augstākās nodokļu likmes 
būtu ļoti grūti piemērot transportlīdzekļiem, par kuriem ir samaksāts iepriekš spēkā esošais un 
parasti ievērojami augstākais reģistrācijas nodoklis.

Pat, ja formālu iemeslu dēļ šķiet, ka ir pamats apgalvot, ka šajā gadījumā ir notikusi 
diskriminācija saskaņā ar EK līguma 110. panta nosacījumiem, Komisija uzskata, ka ierosināt 
lietu Kopienu Tiesā būtu nesamērīgi.

Pirmkārt, jāuzsver, ka kopējās nodokļu atšķirības, kas pastāv starp reģistrācijas nodokļa un 
transportlīdzekļa ikgadējā nodokļa summām, kas tiek maksātas atbilstoši vecajai un jaunajai 
sistēmai, ir nelielas. Jebkurā gadījumā, šī ir pārejoša problēma, kas var pastāvēt tikai tik ilgi, 
kamēr tiek izmantoti automobiļi, kas reģistrēti pirms 2007. gada 1. jūlija.

Turklāt jaunā sistēma iepriekš minētajam Komisijas priekšlikumam atbilst lielākā mērā nekā 
iepriekšējā sistēma, jo, pirmkārt, tās galvenais mērķis ir pakāpeniski pārcelt nodokļu slogu no 
                                               
1 COM/2005/0261 galīgā redakcija.
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reģistrācijas nodokļiem uz transportlīdzekļu ikgadējiem nodokļiem, kas iekšējā tirgū palīdzēs 
novērst reģistrācijas nodokļu izraisītās problēmas, un, otrkārt, tā ir cieši saistīta ar CO2
emisiju līmeni. Būtu paradoksāli turpināt pārkāpuma procedūru, pieprasot, lai jaunā sistēma 
tiktu attiecināta tikai uz tiem automobiļiem, kas Eiropas Savienības teritorijā pirmo reizi 
reģistrēti pēc 2007. gada 1. jūlija; tādā gadījumā transportlīdzekļu ikgadējā nodokļa 
aprēķināšanas nolūkos tiktu ņemts vērā tikai vismodernāko un tādēļ arī vismazāk piesārņojošo 
automašīnu emisiju līmenis. Tādējādi nākotnē jaunā sistēma ievērojami uzlabos situāciju.
Tādēļ Komisija plāno slēgt šo lietu.


