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Temats: Lūgumraksts Nr. 0726/2010, ko Īrijas Autovadītāju asociācijas vārdā 
iesniedza Īrijas valstspiederīgais John E. Doherty, par transportlīdzekļa 
reģistrācijas nodokli Īrijā (TRN)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par aptuveni 36 % lielo reģistrācijas nodokli, kas saskaņā ar 
1992. gada Īrijas Finanšu likumu jāmaksā par mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuri ievesti 
Īrijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šis nodoklis kavē brīvu preču apriti un tādējādi ir 
pretrunā ES pamatprincipiem. Tāpat viņš apgalvo, ka, nesamaksājot nodokli, 
transportlīdzeklis tiek konfiscēts un piespriests naudas sods līdz 10 % no nodokļa summas. 
Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu izmeklēt, vai šāda kārtība ir 
likumīga saskaņā ar ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā.

Komisijas komentāri

Atbilstoši pašreiz spēkā esošajiem ES tiesību aktiem dalībvalstīm ir plaša rīcības brīvība 
attiecībā uz automašīnu nodokļu saglabāšanu vai ieviešanu. Tādi nodokļi kā transportlīdzekļa 
reģistrācijas nodoklis (TRN) ir vairākās dalībvalstīs. Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 
nolēmumiem šādi nodokļi nav muitas nodokļi, bet tie ir jāpārbauda, ņemot vērā Līguma par 
Eiropas Savienības darbību (LESD) 110. pantu (bijušo EK Līguma 90. pantu). 
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Ja prece, kuras izcelsmes vieta ir kāda cita dalībvalsts, atbilst LESD 110. panta noteikumiem, 
to drīkst aplikt ar reģistrācijas nodokļiem, piemēram, TRN. Eiropas Savienības Tiesa ir 
vairākkārt paziņojusi, ka dalībvalstis drīkst aplikt ar nodokli citās dalībvalstīs izgatavotas vai 
nopirktas automašīnas, kas tiek pirmoreiz reģistrētas to teritorijā, ja vien šie nodokļi 
nediskriminē no citām ES valstīm ievestas automašīnas. 

Turklāt Tiesa ir noteikusi, ka reģistrācijas nodoklis, ko dalībvalsts piemērojusi no citām 
dalībvalstīm ievestām lietotām automašīnām, ir pretrunā LESD 110. panta pirmajam punktam 
gadījumos, kad nodokļa apjoms pārsniedz atlikušo nodevas daļu, kas ir ietverta valsts 
teritorijā jau reģistrētu līdzīgu automašīnu tirgus vērtībā. 

Attiecībā uz Īriju daži TRN aspekti ir iekļauti Komisijas sāktajā pārkāpuma procedūrā. 

Lēmums par automašīnu aplikšanu ar valsts nodokli parasti ir saistīts ar transportlīdzekļa 
reģistrāciju. 1996. gada 15. maija paziņojumā1 Komisija novēroja, ka persona nedrīkst brīvi 
izvēlēties dalībvalsti, kurā reģistrēt transportlīdzekli, jo tas radītu situāciju, ka visi 
transportlīdzekļi būtu reģistrēti dalībvalstī, kurā ir zemākā nodokļa likme. ES Tiesa atbalstīja 
šo nostāju tās spriedumā lietā C-451/99, Cura Anlagen.

Lai gan Komisija neatlaidīgi mēģināja likvidēt esošos nodokļu ierobežojumus, kas traucē 
vieglo automobiļu brīvu apriti iekšējā tirgus robežās, līdz šim tās priekšlikumi šajā jomā nav 
pieņemti, jo nav bijis pietiekami liels dalībvalstu atbalsts. Piemēram, 2005. gadā Komisija 
iesniedza direktīvas priekšlikumu (COM(2005)261), kas inter alia paredzēja automašīnu 
reģistrācijas nodokļa atcelšanu pēc 5–10 gadu pārejas perioda un noteikumus reģistrācijas 
nodokļu atmaksas sistēmas izveidošanai, kas piemērojami tiem vieglajiem automobiļiem, kuri 
reģistrēti kādā dalībvalstī un pēc tam eksportēti vai pastāvīgi pārvesti uz citu dalībvalsti. 
Secinājumi

Daži Īrijas transportlīdzekļu reģistrācijas nodokļa aspekti ir iekļauti Komisijas sāktajā 
pārkāpuma procedūrā.

                                               
1  OV C 143/4, 15.05.1996.


