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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja siekia sužinoti, ar Vengrijoje taikomas registracijos mokestis importuojant 
automobilius iš kitų ES valstybių narių yra suderinamas su ES teisės aktais, kuris, jos 
manymu, pažeidžia laisvą prekių judėjimą ES.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2005 m. liepos 4 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2006 m. liepos 3 d.

„Įstatymu CX 2003, iš dalies pakeistu nuo 2005 m. sausio 1 d., Vengrija įvedė registracijos 
mokestį motorinėms transporto priemonėms. Mokestis mokėtinas nuo tada, kai motorinė 
transporto priemonė pradedama naudoti Vengrijos keliuose ją pardavus pagal PVM įstatymą, 
įsigijus Bendrijos viduje, įvežus ir transformavus. Visų pirma mokestis taip pat yra mokėtinas 
tuo atveju, kai Vengrijoje pradedamos naudoti naudotos, bet iš kitų valstybių narių 
importuotos, transporto priemonės.  Pagal pirmiau minėtą įstatymą nustatomas fiksuotas 
Vengrijoje taikomo registracijos mokesčio dydis atsižvelgiant į variklio darbinį turį, 
naudojamo kuro tipą ir teršalų išmetimo standartą. Vis dėlto mokesčio dydis yra tas pats, 
nepaisant to, ar registruojamas automobilis yra naujas, ar naudotas.
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Peticijos pateikėja siekia sužinoti, „ar Vengrijoje taikomas registracijos mokestis 
importuojant automobilius iš kitų ES valstybių narių yra suderinamas su ES teisės aktais, 
kuris, jos manymu, pažeidžia laisvą prekių judėjimą ES“.

Kadangi nėra teisės aktų suderinimo Bendrijos lygmeniu, valstybės narės gali taikyti 
registracijos mokesčius, jeigu jie atitinka pirminės ir antrinės Bendrijos teisės aktus1. Jie 
privalo laikytis pirminės teisės nuostatų, išdėstytų EB sutarties 90 straipsnyje, kuriame 
draudžiama valstybėms narėms tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestinti kitų valstybių 
narių gaminius kokiais nors savo vidaus mokesčiais, didesniais už tuos, kuriais ji 
tiesiogiai ar netiesiogiai apmokestina panašius vietos gaminius. Šis pagrindinis 
Bendrijos teisės principas yra labai svarbus automobilių apmokestinimo srityje, kadangi 
šiuo požiūriu dažnai vertinama registracijos mokesčio suderinamumas su Bendrijos 
teise.

Komisija pradėjo tirti Vengrijoje taikomą registracijos mokestį tam tikrų aspektų 
požiūriu. Pagrindiniai momentai, dėl kurių kyla suderinamumo klausimas, yra susiję su 
90 straipsnio pažeidimu tiek, kiek Vengrijoje taikomas mokestis yra vidaus mokestis, 
diskriminuojantis importuotus automobilius, skirtus naudoti Vengrijoje, palyginti su 
vietiniais.

Verta paminėti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką nepakankama vidaus 
automobilių gamyba nedraudžia valstybei narei taikyti 90 straipsnį, kadangi tikėtina, kad 
sąvoka „panašūs vietos gaminiai“ gali reikšti gaminį, kuris tapo vidaus gaminiu iškart, 
kai tik jis buvo importuotas ir pateko į vidaus rinką (Komisija prieš Daniją, C-47/88).

Be to, remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika taikydama 90 straipsnį 
atitinkantį registracijos mokestį motorinėms transporto priemonėms valstybė narė turi 
atsižvelgti į tikrąją transporto priemonės vertę registracijos metu. Todėl Teisingumo 
Teismas nusprendė, kad „naudotiems automobiliams iš kitos valstybės narės nustatant 
mokestį, kuris yra didesnis už mokestį, įskaičiuotą į panašių jau įregistruotų 
nacionalinėje teritorijoje naudotų automobilių vertę, likučio dydį, jeigu jis yra 
apskaičiuojamas neatsižvelgiant į transporto priemonės faktinį nusidėvėjimą, valstybė 
narė pažeidžia EEB sutarties 95 straipsnį (dabartinis 90 straipsnis)“ (sprendimo byloje 
Nunes Tadeu, C-345/93, 20 punktas; sprendimo byloje Komisija prieš Daniją, C-47/88, 
22 punktas ir sprendimas byloje Komisija prieš Graikijos Respubliką, C-375/95).

Naujiems automobiliams taikomas registracijos mokestis sudaro jo vertės, kuri bėgant 
laikui mažėja proporcingai mažėjančiai automobilio vertei, procentinę dalį. Vadinasi, į 
naudotų automobilių vertę jau yra įtraukta registracijos mokesčio suma, kuri dėl 
transporto priemonės amortizacijos yra sumažėjusi. Tuo remiantis darytina išvada, kad 
jeigu neatsižvelgiama į faktinį naudotos transporto priemonės vertės sumažėjimą, iš 

                                               
1 Žr. Direktyvą 83/182/EEB (OL L 105, 1983 4 23) dėl tam tikrų transporto priemonių, laikinai importuojamų iš 
vienos valstybės narės į kitą, atleidimo nuo mokesčių Bendrijos teritorijoje ir Direktyvą 83/183/EEB (OL L 105, 
1983 4 23, p. 64–65) dėl mokesčių netaikymo asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam 
laikui.
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užsienio įvežtoms transporto priemonėms, skirtoms naudoti Vengrijoje, nustatytas 
mokestis visada bus didesnis už mokesčio, įskaičiuoto į tokio pat modelio, variklio 
darbinio tūrio, teršalų išmetimo standarto ir naudojančių tos pačios rūšies kurą naudotų 
automobilių, jau esančių Vengrijos rinkoje ir kurie Vengrijoje buvo įregistruoti kaip 
nauji, vertę, likučio dydį.

Todėl, atsižvelgiant į tai, kad registruojant iš kitos valstybės narės įvežamą naudotą 
automobilį neatsižvelgiama į jo faktinės vertės sumažėjimą ir proporcingai 
nesumažinamas registracijos mokestis, darytina išvada, kad taip taikomas registracijos 
mokestis prilygsta vidaus mokesčiui, kuris gali diskriminuoti įvežtus gaminius panašių 
vidaus gaminių atžvilgiu. Komisija mano, kad pagal Vengrijos teisę taikant tokio paties 
dydžio registracijos mokestį naujiems automobiliams ir naudotiems automobiliams yra 
pažeidžiamas EB sutarties 90 straipsnis.

2005 m. spalio 12 d. Komisija nusprendė išsiųsti Vengrijai oficialų įspėjimą. Vis dėlto ji 
nori pabrėžti, kad jokios atitinkamos priemonės, kurių imasi Komisija, neužtikrina 
teisinės apsaugos asmenims. Todėl siekiant, kad būtų apsaugotos jos asmeninės teisės, 
peticijos pateikėja turėtų būti suinteresuota pateikti skundą nacionalinėms valdžios 
institucijoms.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2007 m. spalio 19 d.

„Visų pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad automobilių registracijos mokesčių 
srityje teisės aktai nėra suderinti Europos Sąjungos lygmeniu1. Tai reiškia, kad valstybės 
narės gali vienašališkai nustatyti šiuos mokesčius ir nuspręsti dėl jų dydžio ir 
apskaičiavimo metodologijos. Tokiu būdu Vengrija taip pat gali išlaikyti automobilių 
registracijos mokestį ir nustatyti tokio dydžio mokestį, koks mano esąs tinkamas 
(pavyzdžiui, Danijoje toks mokestis sudaro iki 180 proc. transporto priemonės vertės). 
Kitaip tariant, nėra nustatytos Bendrijos taisyklės, pagal kurią būtų reikalaujama, kad 
Vengrija panaikintų naujoms ir naudotoms transporto priemonėms taikomą registracijos 
mokestį. Taip pat Bendrijoje nėra tokios nuostatos, kuri reglamentuotų šio mokesčio 
dydį2. Todėl Vengrija gali taikyti registracijos mokestį pirmą kartą jos teritorijoje 
įregistruojamiems automobiliams, net jeigu šių automobilių registracijos mokestis jau 
anksčiau buvo sumokėtas kitoje valstybėje narėje.

Vis dėlto Vengrija privalo užtikrinti, kad nacionaliniai teisės aktai atitiktų EB sutarties 
90 straipsnį. Nacionalinės taisyklės pažeidžia EB sutarties 90 straipsnį, jeigu, 

                                               
1 Tik 2005 m. liepos 5 d. Komisija pateikė direktyvos pasiūlymą (COM/2005/261/FINAL), kur, inter alia, 

numatomas automobilių registracijos mokesčių panaikinimas per pereinamąjį laikotarpį nuo penkerių iki 
dešimties metų. Jis iki šiol nebuvo priimtas, kadangi pasiūlymui priimti reikia, kad valstybės narės pritartų 
vienbalsiai.

2 Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad EB sutarties 90 straipsnio paskirtis nėra bausti už pernelyg didelį 
apmokestinimo lygmens pobūdį ir kad valstybės narės gali nustatyti tokio dydžio mokesčius, kokius mano 
esančius tinkamus. ˇr. Teisingumo Teismo 1990 m. gruodžio 11 d. sprendimo byloje Europos Bendrijų 
Komisija prieš Danijos Karalystę (C-47/88, 1990, Rink., p. I-04509) 10 punktą.
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pavyzdžiui, jomis nustatomi panašioms įvežamoms ir šalyje pagamintoms motorinėms 
transporto priemonėms skirtingo dydžio mokesčiai arba skirtingai apskaičiuojamas 
mokesčio dydis, o tai lemia didesnį kitų valstybių narių prekių apmokestinimą. Atrodo, 
kad šiuo metu Vengrijoje naujų motorinių transporto priemonių atžvilgiu taip nėra.

Kaip išaiškinta Europos Teisingumo Teismo, 90 straipsnis pažeidžiamas tada, jeigu 
registracijos mokesčio našta iš kitų valstybių įvežtoms naudotoms motorinėms 
transporto priemonėms yra didesnė negu panašioms transporto priemonėms, kurios jau 
yra įregistruotos atitinkamoje valstybėje narėje.

Komisija mano, kad registracijos mokestį reglamentuojantys Vengrijos teisės aktai 
pažeidžia 90 straipsnį, todėl prieš Vengriją pradėjo pažeidimo procedūrą, pagal kurią 
2005 m. gruodžio 18 d. išsiuntė Vengrijai oficialų įspėjimą.

Gavusi šį įspėjimą Vengrija panaikino 25 proc. papildomą mokestį, tuo metu taikytą 
importuojamoms transporto priemonėms, nustatė fiksuoto nuvertėjimo tarifą naudotų 
automobilių atžvilgiu ir numatė skundo pateikimo procedūrą, pagal kurią mokesčio 
mokėtojas gali ginčyti pagal fiksuotą tarifą nustatytą mokesčio dydį. Išanalizavus 
pakeitimus, kurie įsigaliojo 2006 m. sausio 1 d., Komisija 2006 m. liepos 4 d. išsiuntė 
Vengrijai papildomą oficialų įspėjimą, kuriuo ginčijamas fiksuoto nuvertėjimo tarifas, 
kuris ir toliau vertinamas kaip pažeidžiantis EB sutarties 90 straipsnį, kuris daugeliu 
atvejų pasirodė esantis nepakankamai dinamiškas, kad būtų sudarytos sąlygos atsižvelgti 
į faktinį naudotų automobilių vertės sumažėjimą registracijos metu, kaip to reikalauja 
Europos Teisingumo Teismas.

2006 m. spalio 5 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą1 dėl naudotų 
automobilių apmokestinimo Vengrijoje bylose, kurios buvo perduotos Teisingumo 
Teismui, ginčijant teisės aktus, galiojusius iki 2006 m. pakeitimų. Teisingumo Teismo 
sprendimas atitiko Komisijos poziciją. Be to, Teisingumo Teismas atsisakė apriboti 
sprendimo veikimą laiko atžvilgiu, kadangi jis nemanė, kad Vengrija susidurtų su 
dideliais sunkumais grąžinant dalį mokesčio, kuris buvo taikytas pažeidžiant Bendrijos 
teisę. Todėl Vengrija buvo įpareigota grąžinti naudotų automobilių pirkėjams dalį 
registracijos mokesčio, kuri viršijo mokesčio likutį, įskaičiuotą į panašių jau įregistruotų 
nacionalinėje teritorijoje transporto priemonių vertę. 

Priėmus pirmiau minėtą sprendimą Vengrija dar kartą pakeitė atitinkamus savo teisės 
aktus. Pakeitimai įsigaliojo 2007 m. vasario 5 d. Pakeistuose teisės aktuose dabar 
numatomas pakeistas nuvertėjimo tarifas, kuris geriau atspindi realų transporto 
priemonės nuvertėjimą negu ankstesnysis. 

Siekdama vykdyti pirmiau minėtą sprendimą sugrąžinimo požiūriu Vengrija taip pat 
priėmė Mokesčių sugrąžinimo įstatymą, kuris įsigaliojo vasario 15 d. ir pagal kurį 
mokesčiai buvo grąžinti beveik visiems prašymus pateikusiems mokesčių mokėtojams.

                                               
1 Sujungtos bylos Ilona Németh/Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (bylos 
numeris C-333/05) ir Ákos Nádasdi/Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-
290/05).
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         Išvados

Nors registracijos mokestį reglamentuojantys Vengrijos teisės aktai buvo gerokai 
patobulinti, Komisija iki šiol nenutraukė pažeidimo procedūros, kadangi su Vengrijos 
valdžios institucijomis bendraujama, siekiant išsiaiškinti tam tikrus papildomus 
klausimus dėl nuvertėjimo tarifo.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. spalio 21 d.

„Po 2007 m. spalio 19 d. komunikato Komisija norėtų pateikti šias papildomas pastabas.

EB teisė

Automobilių registracijos mokesčiai nėra suderinti Europos Sąjungos lygmeniu. Tai reiškia, 
kad valstybės narės gali vienašališkai nustatyti šiuos mokesčius ir nuspręsti dėl jų dydžio ir 
apskaičiavimo metodologijos. Atitinkamai valstybės narės gali išlaikyti automobilių 
registracijos mokestį ir nustatyti jo dydį savo nuožiūra (pavyzdžiui, Danijoje, panašus 
mokestis sudaro iki 180 proc. transporto priemonės vertės).

Vis dėlto šie mokesčiai turi atitikti EB sutartį ir visų pirma EB sutarties 90 straipsnį.

Todėl Vengrija gali taikyti registracijos mokestį pirmą kartą jos teritorijoje įregistruojamiems 
automobiliams, net jeigu šių automobilių registracijos mokestis jau anksčiau buvo sumokėtas 
kitoje valstybėje narėje, jei toks mokestis būtų suderinamas su EB sutarties 90 straipsniu.

Registracijos mokesčio nustatymo Vengrijoje aplinkybės

2003 m. įstatymu CX (toliau – „Įstatymas“) Vengrija įvedė registracijos mokestį.

Komisijos manymu, Įstatymas pažeidė Sutarties 90 straipsnį ir ji pradėjo pažeidimo procedūrą 
(2005/4256) prieš Vengriją. Šiomis aplinkybėmis Komisija 2005 m. spalio 18 d. nusiuntė 
Vengrijai oficialų pranešimą.

Vengrija atliko registracijos mokestį reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, kurie 
įsigaliojo nuo 2006 m. sausio 1 d. Šiuo pakeitimu nustatyta fiksuoto nusidėvėjimo lentelė, 
atsižvelgiant į automobilio amžių.

2006 m. liepos 4 d. Komisija išsiuntė Vengrijai papildomą oficialų įspėjimą, kuriame 
ginčijamas fiksuoto nuvertėjimo lentelės suderinamumas su EB sutarties 90 straipsniu.  
Komisija tvirtino, kad fiksuotas nuvertėjimas daugeliu atvejų yra nepakankamai dinamiškas, 
kad būtų sudarytos sąlygos atsižvelgti į faktinį naudotų automobilių vertės sumažėjimą 
registracijos metu, kaip to reikalauja Europos Teisingumo Teismas.
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Nagrinėdamas du prašymus priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismas 2006 m. 
spalio 5 d. priėmė sprendimą dėl Vengrijos registracijos mokesčio bylose, kurios buvo 
perduotos Teisingumo Teismui, ginčijant teisės aktus, galiojusius iki 2006 m., pakeitimų.

Dėl sprendimo byloje Nádasdi Vengrijos Parlamentas priėmė 2007 m. įstatymą CXXX dėl 
registracijos mokesčio grąžinimo.

Naujausi Vengrijos teisės aktų pakeitimai ir dabartinė padėtis

2007 m. vasario 5 d. pakeitimai

Priimdama 2006 m. įstatymą CXXXI, kuris įsigaliojo 2007 m. vasario 5 d., Vengrija pakeitė 
registracijos mokestį reglamentuojančius teisės aktus.

Šio pranešimo priėmimo dieną galioja ta nuvertėjimo lentelės versija, kuri buvo nustatyta šiuo 
pakeitimu.

Teisingumo Teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. sprendimas byloje Komisija prieš Graikijos 
Respubliką

Gavęs ieškinį dėl įsipareigojimų neįvykdymo Teisingumo Teismas 2007 m. rugsėjo 20 d. 
priėmė sprendimą dėl Graikijos registracijos mokesčio.

Kaip vienu iš objektyvių kriterijų, kuriais gali būti paremtas nuvertėjimo tarifas, Teisingumo 
Teismas rėmėsi transporto priemonės amžiumi, taip pat jos rida, bendra būkle, variklio tipu, 
jos marke arba modeliu.

Skundų pateikimo procedūra nuo 2008 m. balandžio 1 d.

Nuo 2008 m. balandžio 1 d. Ekonomikos ir transporto ministerija kartu su Finansų ministerija 
paskelbė dekretą Nr. 13/2008 dėl registracijos mokesčio individualaus apskaičiavimo 
rinkliavos ir kitų procedūrinių taisyklių (toliau – dekretas). Įstatyme buvo numatyta skundų 
pateikimo procedūra naujame skyriuje pavadinimu mokesčio įvertinimas vadovaujantis 
specialiomis taisyklėmis.

Pagal dekretą automobilio savininkas, sumokėjęs 45 000 HUF (t. y. 180 EUR), gali ginčyti 
muitinės atliktą atskirą mokesčio įvertinimą ir prašyti, kad ekspertai nuodugniai išnagrinėtų 
importuoto naudoto automobilio vertę, remdamiesi Įstatyme nepaminėtais kriterijais (rida, 
technine ir bendra transporto priemonės būkle, importuoto naudoto automobilio ir panašios 
pavyzdinės transporto priemonės vertės palyginimu).

Vengrija paskyrė tik vieną instituciją, kuri turi išimtinę kompetenciją spręsti skundus dėl 
atskiro mokesčio įvertinimo, kuri yra Bekeščaboje, tolimame už 200 km nuo Budapešto 
esančiame mieste netoli Rumunijos sienos.
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2008 m. balandžio 22 d. laiške Komisija prašo pateikti informaciją šiais dviem klausimais 
(nuvertėjimo kriterijaus ir skundų pateikimo).

Išvados

Išnagrinėjusi 2008 m. liepos 3 d. Vengrijos atsakymą Komisija priėjo prie išvados, kad 
pradėta pažeidimo procedūra negali būti nutraukta.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„2008 m. gruodžio 1 d. Komisija išsiuntė Vengrijai antrą oficialų įspėjimą tęsdama pažeidimo 
procedūrą dėl automobilių apmokestinimo Vengrijoje.

Šiuo oficialiu įspėjimu Komisija pripažino, kad nuo 2007 m. vasario 5 d. nuvertėjimo tarifai 
(numatyti Vengrijos teisės aktuose, siekiant nustatyti registracijos mokestį naudotiems 
automobiliams) tapo dinamiškesni, todėl geriau perteikia realų transporto priemonių 
nusidėvėjimą. Kartu Komisija kritikavo nuvertėjimo tarifus, nes jie vis dar yra grindžiami 
vieno kriterijaus (transporto priemonės amžiumi) sistema, kurią griežtai kritikavo Teisingumo 
Teismas byloje C-74/06. Tuo remdamasi Komisija tvirtino, kad taikant tokius nuvertėjimo 
tarifus vis dar nepasiekiamas realiam importuotų naudotų transporto priemonių nuvertėjimui 
„labai artimas“ nuvertėjimas, o toks yra Teisingumo Teismo praktikoje nustatytas 
reikalavimas.

Be to, Komisija laikosi nuomonės, kad tam tikros atskiro mokesčio vertinimo procedūros 
ypatybės (fizinis vienintelės institucijos visoje šalyje prieinamumas, pailginta procedūros 
trukmė), įsigaliojusios nuo 2008 m. vasario mėn., perdėtai apsunkina skundų pateikėjų 
naudojimąsi teisėmis šioje procedūroje, todėl ši procedūra prieštarauja Teisingumo Teismo 
praktikai dėl skaidrumo ir veiksmingumo principų.

Vengrija savo 2009 m. vasario 2 d. atsakyme toliau neigia kaip nors pažeidusi Bendrijos teisę. 
Ji tvirtina, kad Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-74/06 šiuo atveju yra nereikšmingas, 
kadangi jame kalbama apie Graikijos atvejį, kai mokestis buvo paremtas automobilio verte, o 
Vengrijoje jis yra grindžiamas tik techninėmis ir ekologiškumo ypatybėmis. Vengrijos 
tvirtinimu, Vengrijoje galiojanti sistema užtikrina pagrįstą naudotų automobilių verčių 
suartinimą, kadangi nuvertėjimo tarifai iš tikrųjų remiasi keliais kriterijais (taip pat įskaitant ir 
ridą) ta prasme, kad tokie kriterijai yra naudojami apskaičiuojant vieną tarifą, kai naudojamos 
vidutinės vertės.

Vengrija taip pat tvirtina, kad taip pat negali būti nustatytas ir skaidrumo bei veiksmingumo 
principų pažeidimas, kadangi Vengrijos teisės aktai nustato tikslų nuvertėjimo apskaičiavimo 
kriterijų atskiro vertinimo procedūroje, institucijos turi pagrįsti savo sprendimą, siekiant, kad 
administracinė praktika būtų nuosekli ir kad būtų darbo jėgos regione, buvo paskirta 
vienintelė institucija.

Šiuo metu Komisija analizuoja Vengrijos atsakymą. Jeigu išnagrinėjusi atsakymą ji manys, 
kad nepaisant išdėstytų argumentų Bendrijos teisė vis dar yra pažeidžiama, ji šiai valstybei 
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narei pateiks pagrįstą nuomonę.“

7. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Tęsdama pradėtą pažeidimo procedūrą dėl automobilių apmokestinimo Vengrijoje 2008 m. 
gruodžio 1 d. Komisija išsiuntė Vengrijai antrą oficialų įspėjimą. Šiame įspėjime Komisija 
tvirtino, kad mokesčiui už naudotus automobilius nustatyti naudojami nuvertėjimo tarifai vis 
dar yra paremti vienintelio kriterijaus (transporto priemonės amžiaus) sistema, kurią kritikavo 
Teisingumo Teismas byloje C-74/06.

Komisija taip pat tvirtino, kad tam tikros atskiro mokesčio vertinimo procedūros ypatybės 
(fizinis vienintelės institucijos visoje šalyje prieinamumas, pailginta procedūros trukmė), 
įsigaliojusios nuo 2008 m. vasario mėn. siekiant sudaryti sąlygas atskirai techninei 
automobilio apžiūrai, perdėtai apsunkina skundų pateikėjų naudojimąsi teisėmis šioje 
procedūroje. Todėl ši procedūra prieštarauja Teisingumo Teismo praktikai dėl skaidrumo ir 
veiksmingumo principų.

Vengrija savo 2009 m. vasario 2 d. atsakyme toliau neigia kaip nors pažeidusi Bendrijos teisę. 
Ji tvirtina, kad Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-74/06 šiuo atveju yra nereikšmingas, 
kadangi jame kalbama apie Graikijos atvejį, kai mokestis buvo paremtas automobilio verte, o 
Vengrijoje jis yra grindžiamas tik techninėmis ir ekologiškumo ypatybėmis. Vengrijos 
tvirtinimu, Vengrijoje galiojanti sistema užtikrina pagrįstą naudotų automobilių verčių 
suartinimą, kadangi nuvertėjimo tarifai iš tikrųjų remiasi keliais kriterijais (taip pat įskaitant ir 
ridą) ta prasme, kad tokie kriterijai yra naudojami apskaičiuojant vieną tarifą, kai naudojamos 
vidutinės vertės.

Vengrija taip pat tvirtina, kad taip pat negali būti nustatytas ir skaidrumo bei veiksmingumo 
principų pažeidimas, kadangi Vengrijos teisės aktai nustato tikslų nuvertėjimo apskaičiavimo 
kriterijų atskiro vertinimo procedūroje, institucijos turi pagrįsti savo sprendimą, siekiant, kad 
administracinė praktika būtų nuosekli ir kad būtų darbo jėgos regione, buvo paskirta 
vienintelė institucija.

Išnagrinėjusi Vengrijos atsakymą Komisija laikosi savo nuomonės, kad pirmiau minėti 
Vengrijos automobilių apmokestinimo sistemos aspektai tebėra nesuderinami su Bendrijos 
teise. Todėl būtina tęsti pradėtą pažeidimo procedūrą rengiant pagrįstą nuomonę, kurioje 
valstybė narė raginama pakeisti savo teisės aktus.

Kalbant apie delsimą išduoti leidimo gyventi šalyje dokumentą, pagal Bendrijos teisę, 
galiojusią tuo metu1, kai p. Daub pateikė peticiją, numatyta, kad sprendimas pirmą kartą 
išduoti leidimą gyventi ar atsisakymas jį išduoti turi būti priimtas kuo greičiau ir jokiu būdu 
ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo išduoti šį leidimą pateikimo datos.

Iš to, kas išdėstyta pirmiau, matyti, kad septynių savaičių užtrukimas neprieštaravo Bendrijos 
                                               
1 1964 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 64/221/EB dėl užsienio piliečių judėjimui ir gyvenimui skirtų 

specialių priemonių, pateisinamų viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar jos sveikatos sumetimais, 
derinimo 5 straipsnis. OL L 850, 1964 4 4, p. 64.
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teisei.

Šiuo klausimu reikia atkreipti dėmesį į tai, kad remiantis Europos Parlamento ir Tarybos 
2004 m. balandžio 29 d. direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės 
laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje1, kuri, inter alia, pakeis pirmiau minėtą 
Direktyvą 64/221/EB, ES piliečiai nebeturės prašyti leidimo gyventi valstybėje narėje, kurioje 
jie gyvena: užteks užsiregistruoti kompetentingose institucijose ir tik tuomet, jei to reikalauja 
priimančioji valstybė narė. Pateikus galiojančią tapatybės kortelę arba pasą ir įrodžius, kad 
yra įvykdytos gyvenamosios vietos sąlygos, registracijos sertifikatas išduodamas nedelsiant. 
Valstybės narės šią direktyvą turi perkelti į nacionalinę teisę iki 2006 m. balandžio 30 d. Šios 
biurokratijos mažinimo priemonės atitinka veiksmus, kurių kai kurios valstybės narės ėmėsi, 
siekdamos nebetaikyti reikalavimo turėti leidimą gyventi.“

8. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. vasario 11 d.

„2009 m. lapkričio 3 d. Komisija priėmė pagrįstą nuomonę prieš Vengriją, kurioje teigiama, 
kad automobilių registracijos mokesčių sistema neatitinka SESV 110 straipsnio nuostatų, kaip 
jas išaiškino Europos Teisingumo Teismas.

Tuo tarpu Vengrijos valdžios institucijos įsipareigojo imtis reikiamų veiksmų siekiant priimti 
atitinkamų teisės aktų pakeitimus, kurie įsigaliotų nuo 2011 m. liepos 1 d.

Kai bus priimti teisės aktai atsižvelgiant į pagrįstą nuomonę, pažeidimo procedūrą bus galima 
užbaigti.

Dėl leidimo gyventi Vengrijoje, remiantis Direktyvos 2004/38/EB 16 ir 19 straipsniais, 
kiekvienas ES pilietis, atitinkantis šiuose dviejuose straipsniuose nustatytus reikalavimus, gali 
prašyti suteikti jam teisę nuolat gyventi priimančiojoje šalyje. Remiantis nesena Europos 
Teisingumo Teismo praktika (LASSAL IS C-162/09), apskaičiuojant 5 metų nepertraukiamo 
gyvenimo šalyje laikotarpį būtina atsižvelgti į visus ankstesnius legalaus gyvenimo toje 
pačioje priimančiojoje šalyje laikotarpius, net ir prieš Vengrijai įstojant į ES.“

9. Papildomas Komisijos atsakymas (dėl peticijų Nr. 0106/2005 ir 0156/2005), gautas 
2011 m. rugsėjo 30 d. (REV VI)

„2009 m. lapkričio 3 d. Komisija priėmė pagrįstą nuomonę prieš Vengriją, kurioje teigiama, 
kad, remiantis Europos Teisingumo Teismo aiškinimu, automobilių registracijos mokesčių 
sistema neatitinka SESV 110 straipsnio nuostatų.

Šiuo metu Vengrijos Parlamentas nagrinėja teisės akto projektą, kuriuo siekiama išspręsti 
problemas, kurias pagrįstoje nuomonėje nurodė Komisija.

Komisija laukia parlamentinių diskusijų rezultatų ir tada spręs, kokių veiksmų būtina imtis. 
Dėl leidimo gyventi Vengrijoje, remiantis Direktyvos 2004/38/EB 16 ir 19 straipsniais, 
kiekvienas ES pilietis, atitinkantis šiuose dviejuose straipsniuose nustatytus reikalavimus, gali 
                                               
1 OL L 158, 2004 4 30, p. 77.
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prašyti suteikti jam teisę nuolat gyventi priimančiojoje šalyje. Remiantis dabartine Europos 
Teisingumo Teismo praktika (LASSAL IS C-162/09 ir Dias, C-325/09), dėl nuolatinio 
leidimo gyventi šalyje tikslų, būtina atsižvelgti į penkerių metų nepertraukiamo gyvenimo 
šalyje laikotarpius, kurie baigėsi prieš perkeliant į nacionalinę teisę Direktyvą 2004/38/EB, 
vadovaujantis seniau galiojusiomis ES teisės priemonėmis.“

10. Papildomas Komisijos atsakymas (dėl peticijų Nr. 106/2005 ir 156/2005) 
(REV VII), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„2009 m. lapkričio 3 d. Komisija priėmė pagrįstą nuomonę dėl Vengrijos, nes Vengrijos 
automobilių registracijos mokesčių sistema neatitiko SESV 110 straipsnio nuostatų, kaip jas 
išaiškino Europos Teisingumo Teismas.

Komisija savo ankstesniame atsakyme nurodė, kad Vengrijos parlamentas nagrinėjo įstatymo 
projektą, siekdamas išspręsti klausimus, kuriuos savo pagrįstoje nuomonėje ginčijo Komisija.

2011 m. liepos 26 d. Vengrijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad priėmė 2011 m. 
įstatymą XCVI, kuriuo keičiamas 2003 m. įstatymas CX dėl registracijos mokesčių. Naujasis 
įstatymas paskelbtas 2011 m. liepos 14 d. Vengrijos oficialiajame leidinyje (2011 m. Nr. 81) 
ir įsigaliojo 2011 m. liepos 22 d.

Naujajame įstatyme keičiamos naudotų variklinių transporto priemonių apmokestinamajai 
vertei apskaičiuoti naudojamos nusidėvėjimo normos nustatant greitesnio nusidėvėjimo 
normas. Komisijos nuomone, naujos greitesnio nusidėvėjimo normos užtikrina pagrįstą 
apytikslę realią naudotų variklinių automobilių vertę, remiantis nusistovėjusia Europos 
Teisingumo Teismo praktika.

Išvada

Atsižvelgdama į tai, kad Vengrija savo teisės aktus dėl automobilių registracijos mokesčių 
suderino su ES teisės aktais, 2011 m. spalio 27 d. Komisija nusprendė užbaigti prieš šią 
valstybę narę pradėtą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.“


