
CM\925894LT.doc PE504.283v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

30.1.2013

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0885/2012 dėl automobilių mokesčio Portugalijoje, kurią pateikė 
George Albert Fabrizio Niedbala (pilietybė nežinoma)

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas gyvena Azorų salose ir prieštarauja reikalavimui mokėti importuotų 
automobilių mokestį, kurio reikalauja Angra do Eroismo (Azorai, Portugalija) mokesčių
inspekcija. Peticijos pateikėjas supranta, kad pagal Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-
98/05, skaičiuojant automobilių pirkimo PVM į sumą negali būti įtrauktas automobilių 
mokestis arba transporto priemonių mokestis, ir Portugalijos valdžios institucijos privalo šio 
reikalavimo laikytis. Portugalijos mokesčių inspekcija kitaip supranta šį sprendimą ir savo 
atsakyme raštu teigia, kad Teisingumo Teismo sprendimas yra susijęs su byla Danijoje, kuri 
visiškai nepanaši į šį atvejį, taigi Portugalijai netaikomas.

2. Priimtinumas

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

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Pirmiausia Komisija norėtų pabrėžti, kad dėl to, jog nuo 2007 m. sausio 1 d. 
Direktyva 77/388 (Šeštoji direktyva) buvo panaikinta Direktyva 2006/112/EB (PVM 
direktyva), ji remsis tik pastarosios direktyvos nuostatomis. Pagal PVM direktyvos 78 
straipsnį į apmokestinamąją PVM vertę įtraukiami mokesčiai, muitai ir rinkliavos, išskyrus 
patį PVM.

Tiesa, kad išnagrinėjęs bylą C-98/05 Teisingumo Teismas nusprendė, jog sudarant 
pirkimo-pardavimo sutartį registracijos mokesčio suma neturėtų būti įskaičiuota į 
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apmokestinamą PVM sumą, jeigu platintojas pristato transporto priemonę, į kurios registruotą 
kainą įskaičiuotas ir registracijos mokestis, kurį platintojas sumokėjo prieš pristatydamas 
transporto priemonę.
Remdamasi tame sprendime nurodytais principais Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą prieš Portugaliją.
Vis dėlto 2011 m. liepos 28 d. Sprendime byloje C-106/10 Teisingumo Teismas nusprendė, 
kad tokie mokesčiai, kaip Portugalijos transporto priemonių mokestis (imposto sobre 
vehiculos), yra numatomi „mokesčių, muitų ir rinkliavų“ apibrėžtimi, todėl jį privaloma 
įtraukti į apmokestinamą PVM sumą pristatant transporto priemonę.
Teismas taip pat nusprendė, kad lemiamas veiksnys, siekiant nustatyti, ar mokestis turi būti 
įskaičiuotas į apmokestinamą sumą, yra tai ar transporto priemonę pristatantis asmuo 
sumokėjo mokestį savo vardu ir savo paties sąskaita, ar ne.

Todėl Komisija nusprendė nutraukti pirmiau minėtą pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.
Kalbant apie peticijos pateikėjui paaiškintus faktus, kadangi tai yra individualus atvejis, 
Komisija neturi teisės įsikišti. Tik nacionalinės institucijos ir teismai kompetentingi įvertinti 
tokį atvejį.

Todėl, jei peticijos pateikėjas mano, kad šiuo konkrečiu atveju buvo pažeista ES teisė, jis 
turėtų reikalauti teisminių teisės gynimo priemonių pagal nacionalinę teisę.

Išvada

Komisija neturi teisės kištis į individualius atvejus.
Tačiau Teismas nagrinėdamas bylą C-106/10 jau nusprendė, kad Portugalijos Imposto sobre 
veiculos privaloma įskaičiuoti į apmokestinamą PVM sumą.
Peticijos pateikėjo nuomonė dėl jo teisės į galimai permokėto PVM grąžinimą gali būti 
neteisinga.“


