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Tema: Peticija Nr. 0726/2010 dėl transporto priemonės registracijos mokesčio 
Airijoje (VRT), kurią pateikė Airijos pilietis John E. Doherty Airijos 
vairuotojų asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl 36 proc. registracijos mokesčio, kuris pagal 1992 m. 
Airijos finansų įstatymą nustatytas į Airiją importuojamoms variklinėms transporto 
priemonėms. Peticijos pateikėjas mano, kad šis mokestis trukdo laisvam prekių judėjimui ir 
todėl prieštarauja pagrindiniams ES principams. Jis taip pat teigia, kad nesumokėjus mokesčio 
gresia transporto priemonės konfiskavimas ir iki 10 proc. mokesčio dydžio piniginė bauda. 
Todėl peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą ištirti, ar tokia padėtis neprieštarauja ES 
teisei.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 29 d.

„Komisijos pastabos

Pagal dabartinę ES teisę valstybėms narėms suteikiama didelė veiksmų laisvė išsaugoti arba 
nustatyti mokesčius automobiliams. Transporto priemonių registracijos (VRT) mokesčiai 
taikomi keliose valstybėse narėse. Europos Teisingumo Teismo teigimu, tokie mokesčiai nėra 
muitai, juos reikia analizuoti remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 110 straipsniu 
(SESV, EB sutarties buvęs 90 straipsnis). 
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Registracijos mokesčius (tokius kaip VRT) leidžiama taikyti kitų valstybių narių prekėms, 
jeigu jos atitinka SESV 110 straipsnyje nustatytas sąlygas. Europos Teisingumo Teismas ne 
kartą yra pareiškęs, kad valstybės narės savo teritorijoje gali apmokestinti pirmąją kitose 
valstybėse narėse pagamintų ar pirktų transporto priemonių registraciją, jei tokiais mokesčiais 
nediskriminuojamos kitose ES dalyse pagamintos transporto priemonės. 

Be to, Teisingumo Teismas išaiškino, kad valstybių narių taikomas mokestis iš kitų valstybių 
narių importuotoms naudotoms transporto priemonėms prieštarauja SESV sutarties 110 
straipsnio pirmai pastraipai, jeigu mokestis didesnis už mokesčio, įskaičiuoto į panašių 
naudotų automobilių, jau registruotų šalies teritorijoje, vertę, likutį. 

Tam tikri Airijoje taikomo VRT mokesčio aspektai dabar tiriami Komisijos inicijuotoje 
pažeidimo tyrimo procedūroje. 

Sprendimas dėl to, kurioms transporto priemonėms turėtų būti taikomas nacionalinis 
mokestis, paprastai yra susijęs su transporto priemonės registracija. 1996 m. gegužės 15 d. 
komunikate1 Komisija pažymėjo, kad asmeniui negali būti leista rinktis, kurioje valstybėje 
narėje registruoti savo transporto priemonę, nes tai reikštų, kad visos transporto priemonės 
būtų registruojamos mažiausius mokesčius taikančioje valstybėje narėje. Europos Teisingumo 
Teismas pritarė šiai pozicijai sprendime dėl bylos C-451/99, Cura Anlagen. Nors Komisija 
nuolat stengiasi pašalinti mokesčių kliūtis, iškraipančias laisvą lengvųjų automobilių judėjimą 
vidaus rinkoje, iki šiol Komisijos pasiūlymai nebuvo priimti dėl nepakankamos valstybių 
narių paramos šiais klausimais. Pavyzdžiui, 2005 m. Komisija pristatė Direktyvos pasiūlymą 
(COM(2005)261), kuriame, inter alia¸ numatyta per pereinamąjį penkerių metų laikotarpį 
panaikinti transporto priemonių registracijos mokesčius ir numatytos nuostatos, kuriomis 
sukuriama registracijos mokesčių grąžinimo sistema tiems keleiviniams automobiliams, kurie 
buvo įregistruoti valstybėje narėje ir vėliau eksportuojami ar visam laikui išvežami į kitą 
valstybę narę. 

Išvada

Tam tikri Airijos transporto priemonių registracijos mokesčio aspektai šiuo metu yra tiriami 
atliekant Komisijos inicijuotą pažeidimo tyrimo procedūrą.“

                                               
1 OL C 143, 1996 5 15, p. 4.


