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Temats: Lūgumraksts Nr. 0885/2012, ko iesniedza George Albert Fabrizio Niedbala 
(valstspiederība nezināma), par automašīnu nodokli Portugālē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Azoru salu arhipelāgā un iebilst pret nodokļa maksāšanu par 
ievestām automašīnām, ko Angra do Heroísmo nodokļu iestāde Portugālē vēlas iekasēt no 
viņa. Lūgumraksta iesniedzējs saprot, ka saskaņā ar ES Tiesas spriedumu lietā C-98/05 
summā, kurai piemēro PVN par transportlīdzekļa iegādi, nedrīkst iekļaut automašīnas nodokļa 
un transportlīdzekļa nodokļa summu un ka Portugāles valdībai tas ir jāievēro. Portugāles 
nodokļu iestādēm ir atšķirīga izpratne, un rakstiskā atbildē tās norāda, ka Eiropas Tiesas 
spriedums attiecas uz kādu Dānijas lietu, kas nav salīdzināma ar šo situāciju, un tāpēc tas 
neattiecas uz Portugāli.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Sākumā Komisija vēlas uzsvērt, ka, tā kā 2007. gada 1. janvārī Direktīva 77/388 (Sestā 
direktīva) tika aizvietota ar Direktīvu 2006/112/EK („PVN direktīvu”), Komisija atsauksies 
tikai uz PVN direktīvas noteikumiem. PVN direktīvas 78. pantā paredzēts, ka summā, kurai 
uzliek PVN nodokli, ietver nodokļus, nodevas un citus maksājumus, izņemot pašu PVN. 

Patiešām Lietā C-98/05 Tiesa lēma, ka pirkuma līgumā ir paredzēts, ka pārdevējs 
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transportlīdzekli piegādās reģistrētu par cenu, kurā jau ir iekļauta reģistrācijas nodeva, ko 
pārdevējs samaksājis pirms transportlīdzekļa piegādes, un šī nodokļa summa nedrīkst būt 
iekļauta PVN apliekamajā summā.
Pamatojoties uz spriedumā iekļautajiem principiem, Komisija sāka pārkāpumu procedūru pret 
Portugāli.       
Tomēr Tiesa 2011. gada 28. jūlija spriedumā Lietā C-106/10 sprieda, ka uz Portugāles 
transportlīdzekļa nodokli (imposto sobre vehiculos) attiecas „nodokļu, nodevu un citu 
maksājumu” definīcija, un tāpēc tas jāiekļauj summā, uz kuru attiecas PVN, kas jāsamaksā 
pēc transportlīdzekļa piegādes.
Tiesa arī nolēma, ka izšķirošais elements, lai pārliecinātos, vai nodoklis ir jāiekļauj summā, 
kurai piemēro nodokli, ir tas, vai transportlīdzekļa piegādātājs to ir vai nav samaksājis savā 
vārdā un savā uzdevumā.

Šī iemesla dēļ Komisija nolēma izbeigt minēto pārkāpuma procedūru.
Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja minētajiem faktiem, kas veido individuālu gadījumu, 
Komisija nav kompetenta iejaukties. Šādas lietas novērtējums ir ekskluzīva valsts iestāžu un 
tiesu kompetence. 

Tādēļ, ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ir noticis ES tiesību pārkāpums viņa konkrētajā 
gadījumā, viņam būtu jāvēršas tiesu iestādēs saskaņā ar valsts tiesībām.

Secinājumi

Komisija nav kompetenta iejaukties individuālos gadījumos. 
Tomēr Tiesa jau ir lēmusi Lietā C-106/10, ka Portugāles Imposto sobre veiculos ir jāiekļauj ar 
PVN apliekamajā summā. Lūgumraksta iesniedzēja viedoklis par tiesībām saņemt 
atmaksājumu par it kā pārmaksāto PVN varētu būt maldīgs.  


