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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 1001/2006, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Alexandru 
Ciobotar un kam pievienoti vairāk nekā 23 paraksti, par Rumānijas nodokļa par lietotu 
automašīnu reģistrāciju nesavienojamību ar EK brīvas preču aprites principu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka nodoklis par lietotu automašīnu reģistrāciju, ko iekasē 
Rumānijas valdība, ir pretrunā ar EK preču brīvas aprites principu. Lūgumraksta iesniedzējs 
iebilst, ka reģistrācijas nodoklis, kas piemērojams visām lietotām automašīnām, neatkarīgi no 
tā, vai tās ievestas Rumānijā no ES dalībvalsts vai valsts, kas neietilpst ES sastāvā, ir 
nepamatoti augsts (tas divas reizes pārsniedz automašīnas vērtību), kas liedz Rumānijas 
vidusmēra iedzīvotājiem iegādāties lietotas automašīnas. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz 
Eiropas Parlamentu, lai Eiropas Komisija izmeklē iespējamo šī reģistrācijas nodokļa 
nesavienojamību ar Eiropas tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 14. maijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 9. jūlijā.

Pirmkārt, jāņem vērā, ka lūgumraksta priekšmets ir iekšējais nodokļu pasākums. Tiesa 
konsekventi nolēma, ka finanšu nodeva, kas ir preču iekšējo nodevu sistēmas daļa un ko 
sistemātiski piemēro produktu kategorijām, ņemot vērā objektīvus kritērijus, neatkarīgi no 
produktu izcelsmes vietas, attiecas uz EK līguma 90. pantu. Nodoklis par transportlīdzekļu 
reģistrāciju, kāds tiek iekasēts Rumānijā, ir fiskāls, un to iekasē nevis tāpēc, ka 
transportlīdzeklis šķērso tās dalībvalsts robežu, kas nodokli piemēro, bet citu noteicošu
faktoru dēļ, kas ietver transportlīdzekļa pirmo reģistrāciju šīs valsts teritorijā1. Tāpēc šis 
nodoklis uzskatāms par vispārējās preču nodevu sistēmas daļu, un tas jāaplūko, ņemot vērā 

  
1 2003. gada 17. jūnija spriedums lietā C-383/01 De Danske Bilimportører/ Skatteministeriet, Told- og 

Skattestyrelsen. Krājums, I-06065. lpp., 34. punkts.
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EK līguma 90. pantu.

Saskaņā ar EK līguma 90. pantu dalībvalstis nedrīkst piemērot diskriminējošus nodokļus, kā 
rezultātā ievestiem ražojumiem tiek uzlikts lielāks nodoklis nekā līdzīgiem vietējiem 
ražojumiem. Attiecībā uz nodokli par lietotām automašīnām tas nozīmē, piemēram, ka 
dalībvalstis nedrīkst ievestām automašīnām piemērot augstāku nodokļu likmi nekā līdzīgām 
automašīnām, kas jau reģistrētas iekšējā tirgū, vai uzturēt tādas nodokļa aprēķina modalitātes, 
kas palielinātu nodokļus par automašīnām, kuras ievestas no citām dalībvalstīm. Attiecībā uz 
nodokļu likmēm jāņem vērā, ka, kamēr to līmenis tiek noteikts, nediskriminējot vietējos 
ražojumus un tos, kuri ievesti no citām valstīm, pat ļoti augstas nodokļu likmes atbilst
Kopienas tiesību aktiem. Tiesa lietā Komisija pret Dāniju nolēma, ka EK līguma 90. pants 
neierobežo nodokļu pārmērīgumu, un ka dalībvalstis var noteikt tādas nodokļu likmes, kādas 
tās uzskata par atbilstošām1. Tāpēc nav juridiska pamata, kas ļautu Komisijai apstrīdēt 
nodokļa likmes par transportlīdzekļu reģistrāciju Rumānijā. Taču Komisija konstatēja citas 
problēmas attiecībā uz nodokli par transportlīdzekļu reģistrāciju Rumānijā, kas ir pretrunā ar 
EK līguma 90. pantu.

Saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru, ja nodoklis, kas tiek uzlikts transportlīdzeklim, kurš
ievests no citas dalībvalsts, pārsniedz atlikušo nodokli, kas ietverts tāda līdzvērtīga 
transportlīdzekļa cenā, kurš jau reģistrēts vietējā tirgū, tas nepārprotami uzskatāms par EK
līguma 90. panta pārkāpumu2. Saskaņā ar Tiesas nostāju no EK līguma 90. pantā minētās 
diskriminācijas iespējams izvairīties, ja tiek ņemts vērā ievesto automobiļu faktiskais 
nolietojums, samazinot nodokļu likmi, kas tiek piemērota atkarībā no automobiļa nolietojuma 
pakāpes3.

Komisija analizēja Rumānijas tiesību aktus, kas attiecas uz nodokli par transportlīdzekļu 
reģistrāciju, un secināja, ka attiecīgie tiesību akti ir pretrunā ar EK līguma 90. pantā ietverto
vienlīdzīgas attieksmes principu. Rezultātā tika uzsākta pienākumu neizpildes procedūra, un 
Rumānijai tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule, mudinot to saskaņot tās tiesību aktus ar 
Kopienas tiesībām.

Rumānija atzina attiecīgos pārkāpumus un pašlaik, apspriežoties ar Komisiju, veic grozījumus
valsts tiesību aktos, lai strīdīgie jautājumi būtu saskaņā ar EK līgumu.

Secinājums

Komisija ir veikusi vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Rumānija veic izmaiņas tās 
tiesību aktos, norādot uz EK līguma 90. panta pārkāpumu.

  
1 1990. gada 11. decembra spriedums lietā C-47/88 Eiropas Kopienu Komisija/ Dānijas Karaliste, Krājums, 

I-04509. lpp., 10. punkts.
2 2001. gada 22. februāra spriedums lietā C- 393/98 Ministero Publico and Gomes Valente/ Fazenda Publica, 

Krājums, I-01327. lpp.
3 1995. gada 9. marta spriedums lietā C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público/ Américo João 

Nunes Tadeu, Krājums, I-00479. lpp., 17. punkts.
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