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Tema: Peticija Nr. 1255/2011 dėl automobilio registracijos mokesčio Graikijoje, 
kurią pateikė Rumunijos piliečiai V. S. ir Dan Scripcariu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjai ilgiau nei dešimtmetį teisėtai gyvena Graikijoje. Jie įsigijo ir įregistravo 
automobilius Rumunijoje ir nori jais naudotis Graikijoje. Graikijoje peticijos pateikėjams 
pranešta, kad jie gali naudoti automobilius tik pusmetį, o praėjus pusmečiui privalo sumokėti 
mokesčius, kurių suma sudaro apie 8 000 EUR. Nesumokėjus šių mokesčių automobiliai bus 
konfiskuoti ir peticijos pateikėjai turės sumokėti 5 000 EUR baudą. Peticijos pateikėjai yra 
beviltiškoje padėtyje ir prašo pagalbos kreipdamiesi į Europos Parlamentą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Transporto priemonių apmokestinimas nėra suderintas ES lygmeniu, todėl valstybės narės 
gali nevaržomai apmokestinti į jų teritoriją įvežtą transporto priemonę, kuri bus joje 
naudojama. Mokesčio, pavyzdžiui, nurodyto peticijos pateikėjų, nustatymas nėra retas atvejis 
valstybėse narėse. Mokesčio dydis gali būti labai įvairus, atsižvelgiant į politinius sprendimus. 
Dažniausiai apmokestinama transporto priemonės, kuri bus naudojama valstybės narės 
teritorijoje, registracija. Be to, dabartiniu derinimo etapu, tokių mokesčių nustatymas yra 
teisėtas, nors transporto priemonei jau gali būti pritaikytas panašus mokestis kitoje valstybėje 
narėje. Tokią aplinkybę taip pat patvirtino Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, kuris 
nurodė, kad pagal ES teisę neužtikrinama, kad persikėlus iš vienos valstybės narės į kitą 
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nebūtų taikomi jokie transporto priemonės registracijos mokesčiai1. Peticijos pateikėjų 
įvardytas šešių mėnesių laikotarpis nurodytas Direktyvoje 83/182/EEB2, pagal kurią valstybės 
narės įsipareigoja atleisti nuo, be kita ko, vartojimo mokesčių transporto priemonės įvežimą 
ne ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui per bet kuriuos 12 mėnesių, jei laikomasi tam 
tikrų sąlygų. Šiuo atleidimu nuo mokesčių siekiama palengvinti laikiną persikėlimą iš vienos 
valstybės narės į kitą, įpareigojant priimančiąją šalį neapmokestinti transporto priemonės, 
kurią laikinai įvežė asmuo. Vis dėl to praėjus šešių mėnesių laikotarpiui, nepažeisdama 
direktyvos, valstybė narė gali apmokestinti transporto priemonės registraciją savo teritorijoje.

Taigi nustačiusi tokį mokestį Graikija nepažeidžia ES teisės ir neprieštarauja teismų praktikai. 

Išvada

Peticijoje nurodytu atveju Graikijos teisės aktais ar bendrąja praktika ES teisė 
nepažeidžiama.“ 

                                               
1 2004 m. liepos 15 d. sprendimas byloje Lindfors (C-365/02, Rink. p. I–07183, 34 punktas).
2 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, OL L 105, 1983 4 23, p. 59.


