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Temats: Lūgumraksts Nr. 1345/2010, ko kampaņas Abolish VRT vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais Paul McColgan, par problēmām ar transportlīdzekļu 
reģistrāciju pārrobežu situācijā starp Apvienoto Karalisti un Īriju

Lūgumraksts Nr. 1357/2010, ko kampaņas Abolish VRT vārdā iesniedza 
Īrijas valstspiederīgais Ryan Stewart, par problēmu, ar kuru saskaras 
Apvienotājā Karalistē studējošie studenti no Īrijas attiecībā uz 
transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli

1. Lūgumraksta Nr. 1345/2010 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir īrs, kas dzīvo Īrijā, bet strādā Apvienotajā Karalistē, tieši pāri 
robežai, pie Apvienotās Karalistes darba devēja. Darba devējs pieprasa, lai viņš darba 
vajadzībām izmantotu savu personisko transportlīdzekli, bet darba devēja apdrošinātājs 
apdrošinās tikai Apvienotajā Karalistē reģistrētu transportlīdzekli. Īrijas varas iestādes atsakās 
atbrīvot viņu no transportlīdzekļa reģistrācijas nodokļa maksāšanas pienākuma. Tādēļ viņš ir 
palicis Catch-22 situācijā, kurā, viņaprāt, ir pārkāptas viņa tiesības brīvi pārvietoties un 
strādāt ES. Viņš lūdz Eiropas Parlamentu paust savu nostāju šajā jautājumā.

Lūgumraksta Nr. 1357/2010 kopsavilkums

Īrijas 2010. gada Finanšu likums nosaka, ka ārvalstu studenti ir atbrīvoti no transportlīdzekļu 
reģistrācijas nodokļa, uzskatot viņu izcelsmes valsti par „pastāvīgo dzīvesvietu”. Pēc 
analoģijas būtu jāuzskata, ka Īrijas studentu Apvienotajā Karalistē pastāvīgā dzīvesvieta ir 
Īrija, un jāļauj viņiem turpināt izmantot viņu Īrijā reģistrētās un ar nodokli apliktās 
automašīnas. Tomēr Īrijas apdrošināšanas uzņēmumi izvirza noteikumu, ka, pavadot ārpus 
Īrijas vairāk kā 185 dienas gadā, tiek zaudētas tiesības uzskatīt Īriju par „pastāvīgo 
dzīvesvietu”. Tādēļ, lai iegūtu pienācīgu apdrošināšanu, Īrijas studentiem Apvienotajā 
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Karalistē ir jāreģistrē viņu transportlīdzekļi Apvienotajā Karalistē, bet pastāv risks, ka Īrijas 
nodokļu iestādes var konfiscēt viņu transportlīdzekļus, kad viņi ar automašīnu atgriežas no 
brīvdienām Īrijā, par ārvalstīs reģistrētas automašīnas vadīšanu viņu izcelsmes valstī.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 1345/2010 atzīts par pieņemamu 2011. gada 9. februārī.
Lūgumraksts Nr. 1357/2010 atzīts par pieņemamu 2011. gada 11. februārī.

Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā.

ES tiesību akti transportlīdzekļu nodokļu jomā ir ārkārtīgi sarežģīti un neatbilst iekšējā tirgus 
vajadzībām. Ņemot vērā šo situāciju, dalībvalstis, savā teritorijā pirmo reizi reģistrējot 
mehānisko transportlīdzekli, principā var brīvi piemērot iekšējos nodokļus, un vairākums 
dalībvalstu faktiski piemēro šādus nodokļus. Šādā gadījumā dalībvalstīm jāievēro LESD 
110. pants, kur dalībvalstīm aizliegts citu dalībvalstu ražojumiem tieši vai netieši uzlikt 
diskriminējošus iekšējos nodokļus, kas lielāki par tiem, kas tieši vai netieši uzlikti līdzīgiem 
vietējiem ražojumiem.

Attiecībā uz Lūgumrakstu Nr. 1345/2010 Komisija vēlas uzsvērt, ka uzņēmumu automobiļu 
gadījumā Tiesa nolēmusi, ka dalībvalsts tiesību akti, kur noteikts, ka šajā valstī dzīvojošam 
darba ņēmējam tur jāreģistrē automobilis, kas pieder citā valstī reģistrētam uzņēmumam, kurā 
viņš strādā, ja šo transportlīdzekli faktiski nav paredzēts lietot pirmajā dalībvalstī pastāvīgi un 
ja tas šādā veidā faktiski netiek lietots, un jāmaksā nodoklis, ir pretrunā LESD 45. pantam.

Tomēr saskaņā ar pašreizējo ES tiesību aktu noteikumiem dzīvesvietas dalībvalstij, ievērojot 
LESD 110. panta noteikumus, ir tiesības piemērot privātu automobiļu reģistrācijas nodokli.
Faktiski 1996. gada 15. maija paziņojumā1 Komisija konstatēja, ka persona nedrīkst brīvi 
izvēlēties dalībvalsti, kurā reģistrēt transportlīdzekli, jo tas radītu situāciju, ka visi 
transportlīdzekļi būtu reģistrēti dalībvalstī, kurā ir zemākā nodokļa likme. Šo nostāju atbalstīja 
ES Tiesa spriedumā lietā C-451/99, Cura Anlagen.

Attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanu jāteic, ka apdrošināšanas polises 
turētājam faktiski ir tiesības apdrošināt transportlīdzekli citā dalībvalstī, kas nav viņa 
dzīvesvietas dalībvalsts, reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā, ja attiecīgais apdrošinātājs 
ievēro noteiktas attiecīgo ES tiesību aktu prasības. Tomēr apdrošinātājiem ir līgumu slēgšanas 
brīvība, proti, viņiem ir tiesības noslēgt, viņuprāt, piemērotākos apdrošināšanas līgumus.
Komisija nevar kavēt līgumslēgšanas brīvības pamatprincipu īstenošanu.

Tāpēc šajā gadījumā nekas neliecina par to, ka lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā 
Īrija būtu pārkāpusi ES tiesību aktu noteikumus.

Attiecībā uz Lūgumrakstu Nr. 1357/2010 Komisija vēlas uzsvērt, ka gadījumā, kad students 
savas pastāvīgā dzīvesvietas valstī reģistrētu privātu transportlīdzekli izmanto citas dalībvalsts 

                                               
1 OV C 143/4, 15.5.1996.
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teritorijā, kur viņš dzīvo studiju nolūkā, saskaņā ar Padomes Direktīvas 83/182/EEK1 5. pantu 
attiecīgajam transportlīdzeklim nav jāpiemēro transportlīdzekļa reģistrācijas nodoklis tajā 
valstī, kur attiecīgā persona studē.

Attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanu jāievēro valsts noteikumi, lai gan 
mehānisko transportlīdzekļu obligātā apdrošināšana, balstoties uz vienreizēju prēmiju, visā 
līguma darbības laikā attiecas uz visu Eiropas Savienības teritoriju, tostarp jebkurā laika 
posmā līguma darbības laikā, kad transportlīdzeklis atrodas citās dalībvalstīs. Turklāt 
dalībvalstis saglabā tiesības aizliegt neapdrošināta transportlīdzekļa vadīšanu savās teritorijās, 
un Komisija nevar  traucēt dalībvalstīm īstenot šīs tiesības. Vēlreiz jāuzsver, ka 
apdrošinātājiem ir līgumu slēgšanas brīvība, proti, viņiem ir tiesības noslēgt, viņuprāt, 
piemērotākos apdrošināšanas līgumus. Komisija nevar ietekmēt līgumslēgšanas brīvības 
pamatprincipus.

Tāpēc šajā gadījumā nekas neliecina par to, ka lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā 
Īrija būtu pārkāpusi ES tiesību aktu noteikumus.

Secinājums

Nekas neliecina par to, ka lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā Īrija būtu pārkāpusi ES 
tiesību aktu noteikumus.

                                               
1 Padomes 1983. gada 28. marta Direktīva 83/182/EEK par nodokļu atbrīvojumiem, ko 
Kopienā piemēro dažādu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā.


