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Temats: Lūgumraksts Nr. 1255/2011, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgie V. S. un 
Dan Scripcariu, par automašīnu reģistrācijas maksu Grieķijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji likumīgi dzīvo Grieķijā vairāk nekā 10 gadus. Rumānijā viņi 
iegādājās un reģistrēja automašīnas, lai tās izmantotu Grieķijā. Grieķijā viņi uzzināja, ka ar 
automašīnu viņi var braukt tikai sešus mēnešus un pēc tam viņiem jāsamaksā nodeva aptuveni 
EUR 8000 apmērā. Ja viņi to nesamaksās, automašīna tiks konfiscēta un viņiem būs jāmaksā 
soda nauda EUR 5000 apmērā. Būdami bezcerīgā situācijā, lūgumraksta iesniedzēji lūdz 
palīdzību Eiropas Parlamentam.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Nodokļu iekasēšana transportlīdzekļu jomā ES līmenī nav saskaņota, tāpēc katrai dalībvalstij 
ir tiesības piemērot nodokli transportlīdzeklim, kas ir ievests izmantošanai tās teritorijā. 
Lūgumraksta iesniedzēju aprakstītā nodokļa iekasēšana dalībvalstīs nav retums, un piemērotā 
nodokļa apmērs var būt ļoti atšķirīgs atkarībā no izraudzītās politikas. Parasti šāda veida 
nodokļus iekasē transportlīdzekļa, ko plānots izmantot dalībvalsts teritorijā, reģistrācijas brīdī. 
Turklāt, ņemot vērā pašreizējo saskaņotības līmeni, šādu nodokļu iekasēšana ir likumīga, lai 
gan transportlīdzeklim šāds nodoklis, iespējams, jau ticis piemērots citā dalībvalstī. Šo 
apstākli ir apstiprinājusi arī Eiropas Savienības Tiesa, norādot, ka ES tiesību akti negarantē, 
ka mītnes valsts maiņa, pārceļoties no vienas dalībvalsts uz otru, neradīs ar nodokļiem 
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saistītas sekas attiecībā uz transportlīdzekļa reģistrāciju1. Lūgumraksta iesniedzēju minētais 
sešus mēnešus ilgais periods izriet no Direktīvas 83/182/EEK2 piemērošanas, kurā 
dalībvalstīm uzliktas saistības cita starpā atbrīvot transportlīdzekļus no patēriņa nodokļa, ja ir 
izpildītas konkrētas prasības, uz laiku, kas 12 mēnešu laikā nepārsniedz 6 mēnešus. Šā 
atbrīvojuma mērķis ir atvieglot pagaidu pārcelšanos uz citu dalībvalsti, nosakot, ka uzņēmēja 
dalībvalsts nedrīkst piemērot nodokļus transportlīdzeklim, kuru persona ir ievedusi uz laiku. 
Tomēr direktīvā dalībvalstīm nav paredzēts aizliegums iekasēt nodokli par transportlīdzekļa 
reģistrāciju tās teritorijā pēc sešu mēnešu perioda beigām.

Līdz ar to fakts, ka Grieķija iekasē šādu nodokli, nerada ES tiesību aktu vai judikatūras 
pārkāpumu.

Secinājums

Lūgumrakstā izklāstītajā lietā nav konstatējama Grieķijas tiesību aktu vai vispārējās prakses 
neatbilstība ES tiesību aktiem.
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