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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

16.12.2011.

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0106/2005, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Thomas 
Daub, par iespējamo diskrimināciju Ungārijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas kopā ar laulāto draudzeni uzturas Ungārijā kopš 2003. gada 
septembra, sūdzas par to, ka Ungārijas varas iestādes neizdod viņam uzturēšanās atļauju, kurai 
viņš pieteicies pirms 7 nedēļām, un norāda, ka viņa ungāru izcelsmes rumāņu kolēģi savas 
atļaujas saņēma 2 nedēļu laikā. Viņš uzskata to par diskrimināciju, kā arī iebilst pret to, ka 
Ungārijas iestādes prasa, lai viņš maksātu reģistrācijas nodokli EUR 7400 apmērā par 
transportlīdzekli, ko atvedis sev līdzi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 30. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī

Tiesiskie aspekti

1. Aizkavēta uzturēšanās atļaujas izsniegšana

Saskaņā ar šobrīd piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem un jo īpaši saskaņā ar 5. pantu 
Padomes 1964. gada 25. februāra Direktīvā 64/221/EK par īpašu pasākumu saskaņošanu 
attiecībā uz ārvalstnieku pārvietošanos un dzīvesvietu, kas ir attaisnojami ar sabiedrisko 
kārtību, valsts drošību un veselības aizsardzību1, lēmumu piešķirt vai atteikt pirmo 
                                               
1 OV 850, 4.4.1964., 64. lpp.
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uzturēšanās atļauju pieņem, cik drīz vien iespējams, noteikti ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
atļaujas pieteikuma iesniegšanas.

No tā izriet, ka 7 nedēļas ilgs aizkavējums nav pretrunā Kopienas tiesību aktiem.

Lielākajā daļā dalībvalstu trešo valstu pilsoņu uzturēšanās atļauju sagatavošanai valsts 
iestādēm vajag vairāk laika nekā ES pilsoņu uzturēšanās atļauju sagatavošanai, taču šķiet, ka 
Ungārijā ir otrādi. Saskaņā ar informāciju, kas ir Komisijas rīcībā, uzturēšanās atļaujas 
piešķiršanas aizkavējums dažādās pašvaldībās ievērojami atšķiras. 

Tomēr attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu darbību jāatgādina, ka valsts pārvaldes iestāžu 
darba organizācija saskaņā ar subsidiaritātes principu pilnībā ir dalībvalsts kompetencē. 

Šajā sakarā tiek norādīts, ka, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta 2004. gada 29. aprīļa 
Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi 
pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā1, ar ko aizstās cita starpā arī iepriekš minēto 
Direktīvu 64/221/EK, ES pilsoņiem vairs nebūs jāiegūst uzturēšanās atļauja dalībvalstī, kurā 
tie uzturas: pietiks ar vienkāršu reģistrēšanos kompetentajās valsts iestādēs, un pat tas būs 
jādara tikai tad, ja uzņēmēja dalībvalsts to uzskatīs par nepieciešamu. Reģistrācijas apliecību 
izsniegs uzreiz, ja tiks uzrādīta derīga identifikācijas karte vai pase un apliecināta atbilstība 
uzturēšanās noteikumiem. Dalībvalstīm jātransponē šī direktīva valsts tiesību aktos līdz 
2006. gada 30. aprīlim. Šie pasākumi, kas vērsti uz birokrātijas sloga samazināšanu, atbilst 
darbībām, ko vairākas dalībvalstis jau veikušas, lai atceltu prasību iegūt uzturēšanās atļauju.

2. Aplikšana ar reģistrācijas nodokli

2.1. Piemērojamie Ungārijas tiesību akti

Ar Likumu Nr. CX 2003, kas pēc tam tika grozīts (grozījumi stājās spēkā 2005. gada 
1. janvārī), Ungārija ir ieviesusi motorizēto transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli. Nodokli 
sāk piemērot, kad pirmo reizi uz Ungārijas ceļiem izmanto tādu transportlīdzekli, kas pārdots 
saskaņā ar likumu par PVN, iegādāts Kopienas iekšienē, importēts un pārveidots. Šo nodokli 
piemēro arī lietotam automobilim, ko sāk izmantot uz Ungārijas ceļiem, bet kas ir importēts 
no citas dalībvalsts. Saskaņā ar iepriekš minēto likumu Ungārijas reģistrācijas nodoklis ir 
noteikta summa, ko nosaka atkarībā no dzinēja darba tilpuma, izmantotā degvielas veida un 
emisijas standartiem. Taču nodokļa apjoms nav atkarīgs no tā, vai reģistrējamais automobilis 
ir jauns vai lietots.

2.2. Komisijas komentāri

Tā kā šajā jomā dalībvalstu tiesību normas nav saskaņotas Kopienas mērogā, dalībvalstīm ir 
atļauts piemērot reģistrācijas nodokļus, ja vien tās ievēro primāros un sekundāros Kopienas 

                                               
1 OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
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tiesību aktu1. No primārajiem tiesību aktiem tām ir jāievēro EK līguma 90. pants, kas aizliedz 
dalībvalstīm citu dalībvalstu ražojumus tieši vai netieši aplikt ar iekšējiem nodokļiem, kas 
lielāki par tiem, ar kādiem tieši vai netieši aplikti līdzīgi vietējie ražojumi. Automobiļu 
nodokļu jomā šim Kopienas tiesību pamatprincipam ir būtiska nozīme, jo bieži vien tieši 
saistībā ar to tiek izvērtēta reģistrācijas nodokļa atbilstība Kopienas tiesību aktiem.

Komisija ir sākusi izmeklēt Ungārijas reģistrācijas nodokļa jautājumu vairākos aspektos. 
Galvenie aspekti, kas liek apšaubīt atbilstību, ir saistīti ar 90. panta pārkāpumu, jo šķiet, ka 
Ungārijas nodoklis ir iekšējais nodoklis, kas atšķiras ievestajiem automobiļiem, kurus vēlas 
izmantot uz Ungārijas ceļiem, un vietējiem automobiļiem. 

Vērts pieminēt, ka saskaņā ar iedibināto tiesu praksi tas, ka nepastāv vietējā automobiļu 
ražošana, nenozīmē to, ka uz dalībvalsti neattiecas 90. pants, jo termins „līdzīgs vietējais 
ražojums” var nozīmēt arī ražojumu, kas kļuvis par vietējo ražojumu, tiklīdz tas ir importēts 
un laists vietējā tirgū (Komisija pret Dāniju, C-47/88).

Turklāt saskaņā ar iedibināto Tiesas praksi dalībvalstij, lai izpildītu 90. panta noteikumus, 
piemērojot reģistrācijas nodokli motorizētajiem transportlīdzekļiem, ir jāņem vērā 
transportlīdzekļa faktiskā vērtība reģistrācijas brīdī. Tāpēc Tiesa lēma, ka „EEK līguma 
95. pantam (tagadējam 90. pantam) neatbilst tas, ka dalībvalsts apliek citas dalībvalsts lietotus 
automobiļus ar nodokli, kas ir aprēķināts, neņemot vērā transportlīdzekļa faktisko 
amortizāciju, un tāpēc pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kas ir iekļauta tādu līdzīgu lietotu 
motorizēto transportlīdzekļu vērtībā, kas jau ir reģistrēti valsts teritorijā” (Nunes Tadeu, C-
345/93, 20. punkts; Komisija pret Dāniju, C-47/88, 22. punkts; Komisija pret Grieķijas 
Republiku, C-375/95).

Faktiski reģistrācijas nodoklis, ko piemēro jaunam automobilim, ir tā vērtības procentuālā 
daļa, kas ar laiku samazinās proporcionāli automobiļa vērtības zudumam. Tāpēc lietotu 
automobiļu vērtībā jau ir iekļauta reģistrācijas nodokļa summa, kas ir samazinājusies 
transportlīdzekļa nolietojuma dēļ. No tā izriet, ka tad, ja netiek ņemts vērā lietota automobiļa 
faktiskais vērtības zudums, nodoklis, ar ko tiek aplikts ārvalstu lietots automobilis, ko 
paredzēts izmantot Ungārijā, vienmēr pārsniegs atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta tāda 
lietota automobiļa vērtībā, kam ir tāds pats modeļa tips, dzinēja darba tilpums, degvielas veids 
un emisijas standarts, bet kas jau ir laists Ungārijas tirgū un kas Ungārijā ticis reģistrēts kā 
jauns automobilis. 

Tāpēc tas, ka, reģistrējot citas dalībvalsts lietotu automobili, netiek ņemts vērā faktiskais 
vērtības zudums un netiek proporcionāli samazināts reģistrācijas nodoklis, liek secināt, ka 
šādi piemērots reģistrācijas nodoklis ir iekšējais nodoklis, kas var atšķirties ārvalstu 
ražojumiem un līdzīgiem vietējiem ražojumiem. Komisija uzskata, ka Ungārijas tiesību akti, 
saskaņā ar kuriem jauniem automobiļiem piemēro tāda paša apjoma reģistrācijas nodokli kā 
lietotiem automobiļiem, ir EK līguma 90. panta pārkāpums.
                                               
1 Skatīt Direktīvu 83/182/EEK (OV L 105, 23.4.1983.) par nodokļu atbrīvojumiem, ko 
Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā, un 
Direktīvu 83/183/EEK (OV L 105, 23.4.1983, 64.–65. lpp.) par atbrīvojumiem no nodokļiem, 
ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts.
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2.3. Secinājumi

Komisija ir nolēmusi nosūtīt Ungārijai oficiālu paziņojuma vēstuli. Lēmums par to tika 
publiskots ar 2005. gada 14. oktobra paziņojumu presei IP/05/1279, kas pievienots šā 
lūgumraksta atbildei. Tomēr ir vērts atgādināt, ka attiecīgie Komisijas pasākumi negarantē 
indivīdu tiesisko aizsardzību. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja interesēs ir ierosināt apelācijas 
tiesvedību valsts iestādēs, lai nodrošinātu savu indivīda tiesību aizsardzību.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

Jautājums par uzturēšanās atļauju tika skatīts Komisijas iepriekšējā atbildē Parlamentam 
2006. gada 3. aprīlī. Tāpēc šī papildu atbilde attiecas tikai uz Ungārijas reģistrācijas nodokli.

EK tiesības

Automobiļu reģistrācijas nodokļi nav saskaņoti Eiropas Savienības mērogā. Tas nozīmē, ka 
dalībvalstis drīkst piemērot šos nodokļus un vienpusēji lemt par to līmeni un aprēķināšanas 
metodēm. Tātad dalībvalstis drīkst piemērot automobiļu reģistrācijas nodokli un noteikt tik 
augstu nodokļa līmeni, cik tās uzskata par atbilstošu (piemēram, Dānijā šāda nodokļa apmērs 
ir 180 % no transportlīdzekļa vērtības). 

Tomēr šiem nodokļiem ir jāatbilst EK līguma noteikumiem un jo īpaši EK līguma 90. pantam.

Tātad Ungārija drīkst aplikt ar reģistrācijas nodokli automobiļus, ko pirmo reizi reģistrē tās 
teritorijā, pat tad, ja reģistrācijas nodoklis par šiem automobiļiem jau iepriekš ir samaksāts 
citā dalībvalstī, ja vien šāds nodoklis atbilst EK līguma 90. pantam.

Reģistrācijas nodokļa piemērošanas priekšvēsture Ungārijā

Ungārija ieviesa reģistrācijas nodokli ar 2003. gada Likumu Nr. CX (turpmāk — „likums”).

Komisija uzskatīja, ka likums ir Līguma 90. panta pārkāpums, un uzsāka pret Ungāriju 
pārkāpuma procedūru (2005/4256). Šajā kontekstā Komisija 2005. gada 18. oktobrī nosūtīja 
Ungārijai oficiālu paziņojuma vēstuli.

Ungārijā 2006. gada 1. janvārī stājās spēkā grozītais reģistrācijas nodokļa tiesiskais
regulējums. Ar grozījumiem ieviesa fiksēto amortizācijas tabulu, kas bija balstīta uz 
transportlīdzekļa vecumu.

Komisija 2006. gada 4. jūlijā nosūtīja Ungārijai vēl vienu oficiālu paziņojuma vēstuli, kurā 
apstrīdēja fiksētās amortizācijas tabulas atbilstību EK līguma 90. pantam. Komisija apgalvoja, 
ka fiksētā amortizācija lielākajā daļā gadījumu varētu būt pārāk lēna, lai atspoguļotu faktisko 
lietota automobiļa vērtības zudumu reģistrācijas brīdī, kā nosaka Eiropas Kopienu Tiesas 
prakse.
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2006. gada 5. oktobrī saistībā ar diviem lūgumiem sniegt prejudiciālu nolēmumu Tiesa 
pasludināja spriedumu par Ungārijas reģistrācijas nodokli lietās, kas Tiesā tika ierosinātas pret 
to likuma redakciju, kas bija spēkā pirms 2006. gada grozījumu veikšanas.

Pēc sprieduma pasludināšanas Nádasdi lietā Ungārijas parlaments izdeva 2007. gada Likumu 
Nr. CXXX par reģistrācijas nodokļa atmaksu.

Jaunākie notikumi saistībā ar Ungārijas tiesību aktiem un pašreizējā situācija

Grozījumi, kas ir spēkā kopš 2007. gada 5. februāra

Ungārija grozīja savu reģistrācijas nodokļa tiesisko regulējumu, izdodot 2006. gada Likumu 
Nr. CXXXI, kas stājās spēkā 2007. gada 5. februārī.

Šobrīd spēkā ir tā amortizācijas tabulas versija, kas noteikta ar šo grozījumu.

Tiesas spriedums (Komisija pret Grieķijas Republiku, 2007. gada 20. septembrī)

Saņēmusi prasību sakarā ar saistību neizpildi, 2007. gada 20. septembrī Tiesa pasludināja 
spriedumu par Grieķijas reģistrācijas nodokli.

Starp objektīvajiem kritērijiem, uz kuriem var balstīt fiksētās amortizācijas skalu, Tiesa ir 
minējusi transportlīdzekļa vecumu, kā arī tā nobraukumu, vispārējo stāvokli, piedziņas veidu, 
marku vai modeli.

Apelācijas kārtība, ko piemēro kopš 2008. gada 1. aprīļa

Ekonomikas un transporta ministrija un Finanšu ministrija kopīgi publicēja Dekrētu 
Nr. 13/2008 par maksu par reģistrācijas nodokļa individuālo noteikšanu un citiem 
procesuālajiem noteikumiem (turpmāk — „dekrēts”), kas stājās spēkā 2008. gada 1. aprīlī. 
Apelācijas kārtību likumā iekļāva jaunā iedaļā ar nosaukumu „Nodokļa noteikšana saskaņā ar 
īpašiem noteikumiem”.

Saskaņā ar dekrētu automobiļa īpašnieks, iemaksājot 45,000 HUF (aptuveni 180 EUR), var 
apstrīdēt muitas iestāžu individuāli noteikto nodokli un pieprasīt, lai eksperti veic padziļinātu 
lietotā importētā automobiļa vērtības izpēti, pamatojoties uz kritērijiem (nobraukums, 
transportlīdzekļa tehniskais un vispārējais stāvoklis, lietotā importētā automobiļa vērtības 
salīdzināšana ar līdzīgu etalontransportlīdzekli), kas nav minēti likumā.

Ungārija ir noteikusi tikai vienu iestādi, kurai ir ekskluzīva kompetence izskatīt individuālas 
prasības saistībā ar nodokļa noteikšanu, un tā atrodas Bēkēščabā, nomaļā pilsētā Rumānijas 
pierobežā, 200 km no Budapeštas.

Komisija savā 2008. gada 22. aprīļa vēstulē lūdza Ungārijai informāciju par šiem diviem 
aspektiem (amortizācijas kritēriji un apelācijas kārtība).

Secinājumi
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Izskatījusi 2008. gada 3. jūlija atbildi, Komisija secināja, ka pašreizējo pārkāpuma procedūru 
nevar slēgt.

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

Šajā lietā uzsāktajā pārkāpuma procedūrā Komisija kritizē amortizācijas likmes, ko piemēro 
Ungārijas tiesību akti, lai noteiktu reģistrācijas nodokļa summu lietotām automašīnām, jo tās 
joprojām pamatojas uz vienotu kritēriju (automašīnas vecums) — sistēma, ko lietā C-74/06 
skaidri nosodījusi Eiropas Kopienu Tiesa.

Turklāt Komisija uzskatījusi, ka dažas individuālās nodokļa noteikšanas procedūras iezīmes 
(vienas iestādes visai valstij fiziska pieejamība, īpaši ilgās procedūras), kas ir spēkā no
2008. gada februāra, īpaši apgrūtina pieteikuma iesniedzēju tiesību īstenošanu šajā procedūrā. 
Tāpēc minētā procedūra, šķiet, ir pretrunā Tiesas praksei par pārredzamības un efektivitātes 
principiem.

Tomēr Ungārija turpina noliegt jebkādu Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Tā apgalvo, ka 
Tiesas spriedums lietā C-74/06 neattiecas uz šo lietu, jo tas attiecas uz Grieķijas situāciju, 
kurā nodokli aprēķināja, pamatojoties uz automobiļa vērtību, turpretī Ungārijas gadījumā 
nodokli aprēķina, pamatojoties tikai uz tehniskajiem un vides parametriem. Kā apgalvo 
Ungārija, tās sistēma nodrošina tādu novērtējumu, kas ir iespējami tuvs lietotu automobiļu 
vērtībai, jo amortizācijas likmes aprēķina, pamatojoties uz vairākiem kritērijiem (ieskaitot 
nobraukumu), t. i., šos kritērijus ņem vērā vienotas likmes aprēķināšanā, izmantojot vidējās 
vērtības.

Ungārija arī apgalvo, ka nevar konstatēt pārredzamības un efektivitātes principu pārkāpumus, 
jo Ungārijas tiesību aktos ir noteikti skaidri kritēriji, kas jāizmanto amortizācijas aprēķinā 
katrā individuālā novērtējuma procedūrā, valsts iestādēm savs lēmums ir jāpamato un viena 
valsts iestāde tika noteikta tādēļ, lai tiktu ievērota konsekventa administratīva prakse, un tādēļ, 
ka reģionos bija pieejams darbaspēks.

Pašlaik Komisija izskata Ungārijas paustos argumentus. Ja pēc šīs izskatīšanas Komisija 
uzskatīs, ka pastāv Kopienas tiesību aktu pārkāpums, tā argumentētā atzinumā aicinās minēto 
dalībvalsti grozīt tās tiesību aktus.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

2008. gada 1. decembrī Komisija Ungārijai nosūtīja otru oficiāla paziņojuma vēstuli saistībā 
ar pašreiz notiekošo pārkāpuma procedūru attiecībā uz automobiļu aplikšanu ar nodokļiem 
Ungārijā. Šajā oficiālajā paziņojumā Komisija norādīja, ka amortizācijas likmes, ko izmanto 
nodokļa līmeņa noteikšanai lietotiem automobiļiem, joprojām tiek aprēķinātas, pamatojoties 
uz vienu kritēriju (transportlīdzekļa vecumu), kuru Kopienu Tiesa lietā C-74/06 skaidri 
denonsēja.
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Komisija arī uzskatīja, ka dažas individuālās nodokļa noteikšanas procedūras iezīmes (vienas 
iestādes visai valstij fiziska pieejamība, īpaši ilgās procedūras), kas ir spēkā no 2008. gada 
februāra, lai nodrošinātu individuālu automobiļu tehnisko pārbaudi, īpaši apgrūtina 
pieteikuma iesniedzēju tiesību īstenošanu šajā procedūrā. Tāpēc minētā procedūra, šķiet, ir 
pretrunā Tiesas praksei par pārredzamības un efektivitātes principiem.

Savā 2009. gada 2. februāra atbildes vēstulē Ungārija turpina noliegt jebkādus Kopienas 
tiesību aktu pārkāpumus. Tā apgalvo, ka Tiesas spriedums lietā C-74/06 neattiecas uz šo lietu, 
jo tas attiecas uz Grieķijas situāciju, kurā nodokli aprēķināja, pamatojoties uz automobiļa 
vērtību, turpretī Ungārijas gadījumā nodokli aprēķina, pamatojoties tikai uz tehniskajiem un 
vides parametriem. Kā apgalvo Ungārija, tās sistēma nodrošina tādu novērtējumu, kas ir 
iespējami tuvs lietotu automobiļu vērtībai, jo amortizācijas likmes aprēķina, pamatojoties uz 
vairākiem kritērijiem (ieskaitot nobraukumu), t. i., šos kritērijus ņem vērā vienotas likmes 
aprēķināšanā, izmantojot vidējās vērtības.

Ungārija arī apgalvo, ka nevar konstatēt pārredzamības un efektivitātes principu pārkāpumus, 
jo Ungārijas tiesību aktos ir noteikti skaidri kritēriji, kas jāizmanto amortizācijas aprēķinā 
katrā individuālā novērtējuma procedūrā, valsts iestādēm savs lēmums ir jāpamato un viena 
valsts iestāde tika noteikta tādēļ, lai tiktu ievērota konsekventa administratīva prakse, un tādēļ, 
ka reģionos bija pieejams darbaspēks.

Pēc Ungārijas atbildes izskatīšanas Komisija joprojām uzskata, ka iepriekš minētie Ungārijas 
automobiļu nodokļu sistēmas aspekti ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem. Tāpēc pašreizējā 
pārkāpuma procedūra ir jāturpina, sniedzot argumentētu atzinumu, kurā dalībvalsts tiek 
aicināta grozīt tās tiesību aktus.

Attiecībā uz uzturēšanās atļauju Kopienas tiesību akti1, kas bija piemērojami laikā, kad tika 
iesniegts lūgumraksts, nodrošināja, ka lēmumu izsniegt vai atteikt pirmo uzturēšanās atļauju 
pieņem, cik drīz vien iespējams, noteikti ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc atļaujas pieteikuma 
iesniegšanas. 

No tā izriet, ka 7 nedēļas ilgs aizkavējums nav pretrunā Kopienas tiesību aktiem. 

Šajā sakarā tiek norādīts, ka, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 
29. aprīļa Direktīvu 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā2, ar ko aizstās cita starpā arī iepriekš 
minēto Direktīvu 64/221/EK, ES pilsoņiem vairs nebūs jāiegūst uzturēšanās atļauja 
dalībvalstī, kurā tie uzturas: pietiks ar vienkāršu reģistrēšanos kompetentajās valsts iestādēs, 
un pat tas būs jādara tikai tad, ja uzņēmēja dalībvalsts to uzskatīs par nepieciešamu. 
Reģistrācijas apliecību izsniegs uzreiz, ja tiks uzrādīta derīga identifikācijas karte vai pase un 
apliecināta atbilstība uzturēšanās noteikumiem. Dalībvalstīm bija jātransponē šī direktīva 
                                               
1 Skatīt Direktīvu 83/182/EEK (OV L 105, 23.4.1983.) par nodokļu atbrīvojumiem, ko 
Kopienā piemēro dažu transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā, un 
Direktīvu 83/183/EEK (OV L 105, 23.4.1983, 64.–65. lpp.) par atbrīvojumiem no nodokļiem, 
ko piemēro privātpersonu personīgo lietu galīgai ievešanai no dalībvalsts.

2  OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.
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valsts tiesību aktos līdz 2006. gada 30. aprīlim. Šie pasākumi, kas vērsti uz birokrātijas 
apjoma samazināšanu, atbilst darbībām, ko vairākas dalībvalstis jau veikušas, lai atceltu 
prasību iegūt uzturēšanās atļauju.

7. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī, par lūgumrakstu 
Nr. 106/2005 un Nr. 156/2005

Komisija 2009. gada 3. novembrī pieņēma argumentētu atzinumu pret Ungāriju, kurā tā 
paziņoja, ka automobiļu nodokļu sistēma neatbilst LESD 110. pantam, kā to interpretē 
Eiropas Savienības Tiesa.

Kopš tā laika Ungārijas iestādes ir paudušas apņēmību veikt nepieciešamos pasākumus, lai no 
2011. gada 1. jūlija stātos spēkā grozījumi attiecīgajos tiesību aktos.

Tiklīdz tiks veikti tiesību aktu grozījumi argumentētā atzinuma izpratnē, pārkāpuma lietu 
varēs izbeigt.

Attiecībā uz uzturēšanās tiesībām Ungārijā saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 16. un 
19. pantu jebkurš ES pilsonis, kas atbilst šo divu pantu prasībām, var iesniegt pieteikumu 
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai uzņēmējā valstī. Saskaņā ar neseno Eiropas 
Savienības Tiesas praksi (lieta C–162/09 Lassal), aprēķinot 5 gadu nepārtrauktas uzturēšanās 
laika periodu, ir jāņem vērā visi iepriekšējie likumīgas pastāvīgās uzturēšanās periodi (pat 
pirms Ungārijas pievienošanās ES) vienā un tajā pašā uzņēmējā valstī.

8. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī, par lūgumrakstu 
Nr. 106/2005 un Nr. 156/2005

Komisija 2009. gada 3. novembrī pieņēma argumentētu atzinumu pret Ungāriju, kurā tā 
paziņoja, ka automobiļu nodokļu sistēma neatbilst LESD 110. pantam, kā to interpretē 
Eiropas Savienības Tiesa.

Pašlaik Ungārijas parlamentā tiek apspriests tiesību akta projekts, ar kuru paredzēts risināt 
Komisijas argumentētajā atzinumā minētās problēmas.

Komisija gaida parlamenta apspriežu rezultātus un lems par iespējamiem nākamajiem 
pasākumiem. Attiecībā uz uzturēšanās tiesībām Ungārijā saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 
16. un 19. pantu jebkurš ES pilsonis, kas atbilst šo divu pantu prasībām, var iesniegt 
pieteikumu pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai uzņēmējā valstī. Saskaņā ar Eiropas 
Savienības Tiesas neseno praksi (lieta C-162/09 Lassal un lieta C-325/09 Dias) pastāvīgas 
uzturēšanās atļaujas iegūšanai ir jāņem vērā piecu gadu nepārtrauktas likumīgas uzturēšanās 
laikposmi, kuri noslēdzās pirms Direktīvas 2004/38/EK transponēšanas datuma saskaņā ar 
agrīnākiem ES tiesību aktiem.

9. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī, par lūgumrakstu 
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Nr. 106/2005 un Nr. 156/2005 (REV. VI)

Komisija 2009. gada 3. novembrī pieņēma argumentētu atzinumu pret Ungāriju, kurā tā 
paziņoja, ka automobiļu nodokļu sistēma neatbilst LESD 110. pantam, kā to interpretē 
Eiropas Savienības Tiesa.

Savā iepriekšējā atbildē Komisija ziņoja, ka Ungārijas Parlamentā tiek apspriests tiesību akta 
projekts, ar kuru paredzēts risināt Komisijas argumentētajā atzinumā minētās problēmas.

Ungārijas iestādes 2011. gada 26. jūlijā informēja Komisiju par pieņemto 2011. gada Likumu 
Nr. XCVI, ar ko groza 2003. gada Likumu Nr. CX par reģistrācijas nodokli. Jaunais likums 
2011. gada 14. jūlijā tika publicēts Ungārijas oficiālajā vēstnesī (2011. gada Nr. 81) un stājās 
spēkā 2011. gada 22. jūlijā.

Ar jauno likumu groza amortizācijas likmes, ko izmanto, lai aprēķinātu lietotu mehānisko 
transportlīdzekļu ar nodokli apliekamo vērtību, ieviešot paātrinātās amortizācijas likmes. 
Komisija uzskata, ka jaunās paātrinātās amortizācijas likmes pienācīgi nodrošina lietotu 
mehānisko transportlīdzekļu faktiskās vērtības aptuvenu aprēķinu saskaņā ar Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru.

Secinājums

Ņemot vērā, ka Ungārija ir saskaņojusi savus tiesību aktus automobiļu reģistrācijas nodokļa 
jomā ar ES tiesību aktiem, Komisija 2011. gada 27. oktobrī nolēma izbeigt pret minēto 
dalībvalsti ierosināto pārkāpumu procedūru.


