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Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Temats:

Lūgumraksts Nr. 0299/2005, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Oisin Jones-Dillon, par 
izceļošanas nodokli Maltā

Lūgumraksts Nr. 0415/2005, ko iesniedza Maltas valstspiederīgā Anna Ignacak Mifsud, 
par izceļošanas nodokli Maltā

Lūgumraksts Nr. 0419/2005, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais Robert G. 
Coenen, par izceļošanas nodokli Maltā

Lūgumraksts Nr. 0533/2005, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais Matthew Buttigieg, 
par personu brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, ko rada augsti aviācijas nodokļi 
Maltā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts Nr.°0299/2005
Lūgumrakstā izvirzīti jautājumi par Maltas pasažieru izceļošanas nodokli, kas tiek piemērots 
tikai lidojumiem no Maltas un kas rada dažādu lidojumu diskrimināciju. Lūgumrakstā minēts, 
ka minētais nodoklis tiek piemērots tādā veidā (vietējo lidojumu diskriminācija salīdzinājumā 
ar starptautiskiem lidojumiem), kas ir pretrunā ES tiesību aktos noteiktajām brīvas 
pārvietošanās tiesībām.

Lūgumraksts Nr.°0415/2005
Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Maltas pasažieru izceļošanas nodoklis ir diskriminējošs
un pretrunā ES pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties. Viņa apgalvo, ka attiecīgais nodoklis tiek 
piemērots tikai lidojumiem no Maltas vai kuģiem, kas atiet no Maltas, turpretim ES 
pilsoņiem, kuri pērk atpakaļceļa biļeti citā ES valstī ar galamērķi Malta vai kuri nemaksā par 
savām biļetēm (nekomerciālie lidojumi), nav jāmaksā šis nodoklis. 

Lūgumraksts Nr.°0415/2005
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Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Maltas pasažieru izceļošanas nodoklis ir diskriminējošs 
un pretrunā ES pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties. Viņš apgalvo, ka attiecīgais nodoklis tiek 
piemērots tikai lidojumiem no Maltas vai kuģiem, kas atiet no Maltas, turpretim ES 
pilsoņiem, kuri pērk atpakaļceļa biļeti citā ES valstī ar galamērķi Malta vai kuri nemaksā par 
savām biļetēm (nekomerciālie lidojumi), nav jāmaksā šis nodoklis.

Lūgumraksts Nr.°0415/2005
Lūgumraksta iesniedzējs ir neapmierināts, ka Maltas pievienošanās ES nav radījusi nekāda 
izmaiņas attiecībā uz ārkārtīgi augstajām lidojumu cenām no Maltas. Viņš uzskata, ka personu 
brīvu pārvietošanos ierobežo nesamērīgi augstie valdības nodokļi, kas tiek piemēroti valsts 
aviosabiedrībai Malta Air, kura tādēļ atrodas monopola situācijā. Tādējādi cenu dēļ 
studentiem bija īpaši grūti piedalīties, piemēram, jauniešu pasākumos, ko Eiropas Komisija 
rīkoja citās ES dalībvalstīs.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0299/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 16. augustā.
Lūgumraksts Nr. 0415/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 20. septembrī.
Lūgumraksts Nr. 0419/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 20. septembrī.
Lūgumraksts Nr. 0533/2005 atzīts par pieņemamu 2005. gada 7. oktobrī.
Komisijai tika prasīts sniegt informāciju (Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā

Iepriekš minētajos lūgumrakstos paustas bažas attiecībā uz izceļošanas nodokļa veidošanu 
Maltas starptautiskajā lidostā. Komisija ir saņēmusi vairākas līdzīgas sūdzības.

Izceļošanas nodoklis attiecas tikai uz pasažieriem, kas uzsāk ceļojumu Maltā ar galamērķi 
ārpus Maltas. Lūgumrakstos apgalvots, ka Maltas iedzīvotājiem ir jāsedz nepamatota 
izceļošanas nodokļa daļa, un tādējādi viņi tiek diskriminēti. Tāpat lūgumrakstos paustas 
bažas, ka izceļošanas nodoklis ierobežo pārvietošanās brīvību un rada negodīgu konkurenci ar 
citiem transporta veidiem. Viens no autoriem jautā, vai pasažieri, kas uzsāk ceļojumu no 
nelielās Maltas lidostas Gozo, ir atbrīvoti no izceļošanas nodokļa. 
Komisija pašlaik izmeklē, vai minētā nodokļa veidošana atbilst piemērojamajiem Kopienas 
tiesību aktiem. Šajā posmā Komisija mēģina noskaidrot, kuras pasažieru kategorijas ir 
atbrīvotas no minētā nodokļa, un ir rakstiski lūgusi Maltas Pastāvīgajai pārstāvniecībai 
papildu informāciju. Komisija pašlaik izskata Maltas Pastāvīgās pārstāvniecības atbildes.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2007. gada 21. septembrī

„Iepriekš minētajos lūgumrakstos paustas bažas attiecībā uz izceļošanas nodokļa veidošanu 
Maltas starptautiskajā lidostā. Komisija ir saņēmusi vairākas līdzīgas sūdzības.

Izceļošanas nodoklis attiecas tikai uz pasažieriem, kas uzsāk ceļojumu Maltā ar galamērķi 
ārpus Maltas. Lūgumrakstos apgalvots, ka Maltas iedzīvotājiem ir jāsedz nepamatota daļa 
izceļošanas nodokļa un tādējādi viņi tiek diskriminēti. Tāpat lūgumrakstos paustas bažas, ka 
izceļošanas nodoklis ierobežo pārvietošanās brīvību un rada negodīgu konkurenci ar citiem 
transporta veidiem. Viens no autoriem jautā, vai pasažieri, kas uzsāk ceļojumu no nelielās 
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Maltas lidostas Gozo, ir atbrīvoti no izceļošanas nodokļa. 

Komisija secina, ka izceļošanas nodoklis ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem divu iemeslu 
dēļ. Pirmkārt, izceļošanas nodoklis tiek piemērots tikai starptautiskajiem lidojumiem, bet 
netiek piemērots vietējiem maršrutiem. Šis dalījums  vietējos un citos Kopienas iekšējos 
maršrutos ir pretrunā Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 24081 par Kopienas 
aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem 3. pantam. Otrkārt, izceļošanas 
nodoklis apgrūtina pakalpojumu sniegšanu no Maltas salīdzinājumā ar citām Kopienas 
valstīm, jo šis nodoklis tiek piemērots tikai ceļojumiem, kas sākas Maltā. Komisija uzskata, 
ka tas ir pretrunā EK dibināšanas līguma 49. pantam

2006. gada 4. jūlijā Komisija nosūtīja Maltai oficiāla paziņojuma vēstuli, paziņojot, ka 
izceļošanas nodoklis ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem. Malta uz šo vēstuli atbildēja 
2006. gada 28. oktobrī. Tomēr Komisija secināja, ka Maltas piezīmes neattiecās uz 
izvirzītajām problēmām, tādēļ Komisija 2006. gada 15. decembrī nosūtīja pamatotu atzinumu. 
Komisija saņēma atbildes vēstuli no Maltas 2007. gada 30. martā. Izanalizējot šo atbildi, 
Komisija 2007. gada 27. jūnijā nolēma iesniegt attiecīgo lietu Eiropas Tiesā.”
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