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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0805/2011 dėl laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje, kurią 
pateikė Vengrijos pilietis Sándor Polgár įmonės Tibor Trans Kft vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 2011 m. gegužės 9 d. jo įmonei priklausanti Mercedes
markės puspriekabė buvo sustabdyta Vokietijos muitinėje, ir jis buvo nubaustas 185,34 EUR 
bauda, nes jo degalų bako prekinis ženklas buvo ne „Mercedes“, o „MAN“. Peticijos 
pateikėjas tvirtina, kad Vokietijos teisės aktuose nurodyta, kad transporto priemonės gali 
važiuoti keliu tik su gamykloje gamintais kuro bakais, ir mano, kad šia nuostata pažeidžiamas 
laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungoje principas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 18 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Bendroji su akcizo mokesčiais susijusi tvarka yra reglamentuojama 2008 m. gruodžio 16 d. 
Tarybos direktyvoje 2008/118/EB. Specialios nuostatos dėl energetikos produktų vartojimo 
yra išdėstytos 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvoje 2003/96/EB, pakeičiančioje Bendrijos 
energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (Energijos mokesčių direktyva); 
pagal šią direktyvą, variklių degalams yra taikomas akcizas (2 straipsnio 1 dalis b punktas).

Direktyvoje 2008/118 nustatyta, kad prievolė apskaičiuoti akcizus atsiranda išleidimo vartoti 
metu ir išleidimo vartoti valstybėje narėje (7 straipsnis 1 dalis).
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Jei apmokestinamas energetikos produktas komerciniais tikslais laikomas kitoje valstybėje 
narėje siekiant jį ten pristatyti arba naudoti, galioja bendroji Direktyvos 2008/118 
33 straipsnyje nustatyta taisyklė .  Šiame straipsnyje teigiama, kad „jeigu akcizais 
apmokestinamos prekės, kurios jau išleistos vartoti vienoje valstybėje narėje, komerciniais 
tikslais laikomos kitoje valstybėje narėje, siekiant jas ten pristatyti ar naudoti, tai joms taikomi 
akcizai ir prievolė apskaičiuoti akcizą atsiranda toje kitoje valstybėje narėje“.
Energijos mokesčių direktyvos 24 straipsnio 1 dalyje numatyta šios taisyklės išimtis naftos 
produktams, išleistiems vartoti vienoje valstybėje narėje, patalpintiems standartinėse 
komercinės paskirties transporto priemonių cisternose ir skirtiems naudoti kaip tų pačių 
transporto priemonių degalai.

24 straipsnio 2 dalyje nustatytos 24 straipsnio 1 dalyje naudojamos apibrėžtys:

„standartinės cisternos“ – tai:
� cisternos, gamintojo nuolatinai pritvirtintos prie visų to paties tipo, kaip ir nagrinėjama, 

transporto priemonių ir kurių nuolatinis pritaikymas leidžia kurą naudoti tiesiogiai ir 
varymui, ir, tam tikrais atvejais, šaldymo bei kitų sistemų darbui vežimo metu. Dujų 
cisternos, pritaikytos prie transporto priemonių, suprojektuotų dujas naudoti tiesiogiai kaip 
degalus, ir cisternos, pritaikytos prie kitų sistemų, kurios gali būti įrengtos transporto 
priemonėje, taip pat laikomi standartinėmis cisternomis,

� cisternos, gamintojo nuolatinai pritvirtintos prie visų to paties tipo, kaip ir nagrinėjamas, 
konteinerių, ir kurių nuolatinis pritaikymas transportavimo metu leidžia degalus naudoti 
tiesiogiai šaldymo bei kitų sistemų, kuriomis aprūpinti specialūs konteineriai, darbui“.

„Specialūs konteineriai“ – tai bet koks konteineris, turintis specialiai suprojektuotus prietaisus 
šaldymo, prisotinimo deguonimi, šiluminės izoliacijos ir kitoms sistemoms“.

Šiuo atžvilgiu nurodomas gamintojas aiškiai reiškia transporto priemonės gamintoją. Tokį 
aiškinimą patvirtino ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje C-247/97. Reikėtų 
pažymėti, kad sumontavus tokią cisterną, vėliau jos negalima pakeisti kitu modeliu, nes taip 
kyla pavojus, kad nebegalios 24 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtis. Pagal 24 straipsnio 
2 dalies apibrėžtį techninė pakeistos cisternos atitiktis galiojantiems įstatymams arba vietos 
valdžios institucijų (pvz., Techninės kontrolės valdybos) leidimas pakeisti cisterną yra 
nesvarbūs.

Pakaitinės cisternos (kitaip tariant, kito tipo cisternos nei standartinė) ir papildomos cisternos 
neatitinka „standartinei cisternai“ nustatytų sąlygų, kaip jos apibrėžtos Energijos mokesčių 
direktyvos 24 straipsnio 2 dalyje, todėl negalioja ir Energijos mokesčių direktyvos 
24 straipsnio 1 dalyje nustatyta išimtis. Todėl Vokietijos muitinės tarnyba, taip pat ir kitų 
valstybių narių valdžios institucijos, turi teisę apmokestinti degalus papildomose cisternose 
pagal nacionalinius naftos produktų apmokestinimo reglamentus ir pagal bendrąsias jau 
minėtas Direktyvos 2008/118 33 straipsnio 1 dalies taisykles.

Tokiais atvejais prekes turintis asmuo turi laikytis visų Direktyvos 200/118 34 straipsnyje 
išdėstytų reikalavimų, inter alia, pateikti valstybės narės, į kurią atvykstama, mokesčių 
institucijoms deklaraciją, garantuoti, kad akcizai bus sumokėti ir juos sumokėti. 
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Siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo atvejų, Direktyvos 2008/118 33 straipsnio 6 dalyje 
numatyta, kad „pateikus prašymą akcizai turi būti grąžinti arba atsisakyta jų reikalauti 
valstybėje narėje, kurioje prekės buvo išleistos vartoti, jei kitos valstybės narės 
kompetentingos institucijos nustato, kad atsirado prievolė apskaičiuoti akcizus, ir jie yra 
surinkti pastarojoje valstybėje narėje“.

Galiausiai, Komisija žino apie problemas dėl praktinio dabartinės standartinių cisternų 
apibrėžties taikymo Naujame pasiūlyme dėl Direktyvos 2003/96/EB1 pakeitimo, 24 straipsnio 
2 dalyje, pateikiama peržiūrėta „standartinių cisternų“ apibrėžtis.

Išvada

Šiuo atveju išnagrinėti faktus ir nustatyti, ar peticijos pateikėjas naudojo standartinę cisterną, 
turi nacionalinės valdžios institucijos. Bet kokiu atveju, yra per mažai įrodymų, iš kurių būtų 
galima spręsti, kad egzistuoja ES teisę pažeidžianti teisinė ar bendra administravimo praktika, 
todėl nėra pagrindo toliau nagrinėti šį klausimą.“

                                               
1 COM(2011) 169, 2011 m. balandžio 13 d.


