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Tema: Peticija Nr. 1345/2010 dėl transporto priemonių registracijos problemų 
tarpvalstybiniu – Jungtinės Karalystės ir Airijos – atveju, kurią pateikė 
Airijos pilietis Paul McColgan „Abolish VRT Campaign“ vardu

Peticija Nr. 1357/2010 dėl problemų, su kuriomis susiduria Jungtinėje 
Karalystėje studijuojantys Airijos studentai dėl transporto priemonių 
registracijos mokesčio, kurią pateikė Airijos pilietis Ryan Stewart įmonės 
„Abolish VRT“ vardu

1. Peticijos Nr. 1345/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas, Airijos pilietis, gyvena Airijoje, tačiau dirba Jungtinėje Karalystėje šios 
šalies darbdaviui netoli pasienio su Airija. Jo darbdavys reikalauja, kad darbui jis naudotų 
asmeninę transporto priemonę, ir darbdavio draudikas apdraus tik Jungtinėje Karalystėje 
registruotą transporto priemonę. Airijos valdžios institucijos atsisako jį atleisti nuo transporto 
priemonės registracijos mokesčio. Todėl jis pateko į užburtą ratą ir, jo manymu, taip 
pažeidžiama jo laisvė laisvai judėti ir dirbti ES. Jis prašo, kad Europos Parlamentas priimtų 
sprendimą šiuo klausimu.

Peticijos Nr. 1357/2010 santrauka

2010 m. Airijos finansų įstatyme nustatyta, kad užsienio studentai atleidžiami nuo transporto 
priemonės registracijos mokesčio, nes jų kilmės šalis laikoma jų „nuolatine gyvenamąja 
vieta“. Pagal analogiją turėtų būti laikoma, kad JK studijuojančių Airijos studentų nuolatinė 
gyvenamoji vieta yra Airija, ir jiems turėtų būti leidžiama toliau vairuoti savo Airijoje 
registruotus ir ten apmokestintus automobilius. Tačiau Airijos draudimo bendrovės nurodė, 
kad praleidžiant daugiau kaip 185 dienas per metus ne Airijoje prarandama teisė laikyti Airiją 
„nuolatine gyvenamąja vieta“. Taigi Airijos studentai JK, norėdami gauti tinkamą draudimą, 
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privalo registruoti savo transporto priemones Jungtinėje Karalystėje, bet rizikuoti, kad jiems 
grįžus automobiliu atostogų į Airiją jų transporto priemonės bus konfiskuotos Airijos 
mokesčių institucijų už vairavimą savo kilmės šalyje užsienyje registruotą transporto 
priemonę.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 1345/2010: paskelbta priimtina 2011 m. vasario 9 d. 
Peticija Nr. 1357/2010: paskelbta priimtina 2011 m. vasario 11 d. 

Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„ES teisė dėl transporto priemonių apmokestinimo yra labai sudėtinga ir neatitinka vidaus 
rinkos poreikių. Turint tai omenyje, iš esmės valstybės narės gali savo nuožiūra taikyti vidaus 
mokesčius automobiliams, kai jie pirmą kartą registruojami jų teritorijoje, ir iš tiesų dauguma 
valstybių narių taiko tokius mokesčius. Tačiau tai darydamos jos turi laikytis SESV sutarties 
110 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, 
nuostatų.

Kalbant apie Peticiją Nr. 1345/2010, Komisija norėtų pažymėti, kad dėl bendrovės 
automobilių naudojimo Teisingumo Teismas nustatė, jog SESV 45 straipsniu draudžiami 
valstybės narės teisės aktai, kuriais toje šalyje gyvenantis darbuotojas įpareigojamas 
registruotis ir mokėti mokestį, jeigu bendrovės automobilį jis gavo iš bendrovės, kurioje dirba 
ir kuri yra įsisteigusi kitoje valstybėje narėje, kai nenumatoma tos transporto priemonės iš 
esmės nuolat naudoti pirmojoje valstybėje narėje ir ji iš tikrųjų taip nenaudojama. 

Vis dėlto, kalbant apie asmenines transporto priemones, pagal dabartinę ES teisę 
gyvenamosios vietos valstybė narė gali savo nuožiūra imti registracijos mokestį, jeigu 
laikomasi SESV 110 straipsnio nuostatų. Iš tiesų 1996 m. gegužės 15 d. komunikate1

Komisija pažymėjo, kad asmeniui negali būti leista rinktis, kurioje valstybėje narėje 
registruoti transporto priemonę, nes tada visos transporto priemonės būtų registruojamos 
mažiausius mokesčius taikančioje valstybėje narėje. Europos Teisingumo Teismas pritarė šiai 
nuomonei 2002 m. kovo 21 d. sprendime Cura Anlagen (C-451/99).

Kalbant apie automobilių draudimą, iš tiesų teisinga, kad draudėjas turi teisę turėti transporto 
priemonę, apdraustą draudiko, įsikūrusio kitoje valstybėje narėje nei jo gyvenamosios vietos 
valstybė narė, jeigu atitinkamas draudikas laikosi tam tikrų iš atitinkamų ES teisės aktų 
kylančių formalumų. Vis dėlto draudikai taip pat turi laisvę sudaryti sutartį, o tai reiškia, kad 
jie gali sudaryti draudimo sutartis su tais, kurie jiems tinka. Komisija negali kištis į pagrindinį 
sutarties laisvės principą. 

Taigi nėra įrodymų, kad Airija pažeistų ES teisę tuo aspektu, apie kurį teigia peticijos 
                                               
1 OL C 143, 1996 5 15, p. 4.
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pateikėjas.

Kalbant apie Peticiją Nr. 1357/2010, Komisija norėtų pažymėti, kad tuo atveju, kai studentas 
asmeniniu įprastinės gyvenamosios vietos valstybėje registruotu automobiliu naudojasi kitos 
valstybės narės, kurioje studentas gyvena tik studijų tikslais, teritorijoje, iš Tarybos direktyvos 
83/182/EEB1 5 straipsnio nuostatų matyti, kad transporto priemonė atleidžiama nuo transporto 
priemonės registracijos mokesčio valstybėje narėje, kurioje asmuo studijuoja.

Kalbant apie automobilių draudimą, reikia laikytis nacionalinių registracijos taisyklių, net 
jeigu privalomojo automobilių draudimo politika apima, remiantis vienkartine priemoka, visą 
Europos Sąjungos teritoriją per visą sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant bet kurį laikotarpį, 
kuriuo transporto priemonė lieka kitose valstybėse narėse per sutarties galiojimo laikotarpį. 
Be to, valstybėms narėms tenka atsakomybė spręsti vairavimo neturint draudimo jų 
teritorijoje klausimą, į kurį Komisija negali kištis. Taip pat reikia pakartoti, kad draudikai gali 
laisvai sudaryti sutartis, o tai reiškia, kad jiems galima sudaryti draudimo sutartis su tais, kurie 
jiems tinka. Komisija negali kištis į pagrindinį sutarties laisvės principą. 

Taigi nėra įrodymų, kad Airija pažeidžia ES teisę tuo aspektu, apie kurį kalba peticijos 
pateikėjas.

Išvada

Nėra įrodymų, kad Airija pažeidžia ES teisę tuo aspektu, apie kurį teigia peticijos pateikėjas.“

                                               
1 1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyva 83/182/EEB dėl tam tikrų transporto priemonių, 
laikinai importuojamų iš vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos 
teritorijoje.


