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Temats: Lūgumraksts Nr. 0958/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Graham Unsworth, par reģistrācijas nodokli, kuru piemēro 
Maltā ievestām lietotām automašīnām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par reģistrācijas nodokli, ko piemēro Maltā ievestām lietotām 
automašīnām. Viņš atsaucas uz pārmērīgi lielo maksājumu, ko Maltas iestādes pieprasīja veikt 
par 11 gadus vecu Saab 9000 CSE markas automašīnu, kuru viņš tādēļ atstāja Apvienotajā 
Karalistē. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka reģistrācijas nodoklis, ko Maltas iestādes
piemēro ievestajām automašīnām, ir pretrunā ES brīvas preču aprites principam, un aicina 
Eiropas Parlamentu iejaukties. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 22. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 5. maijā

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par reģistrācijas nodokli, it īpaši par obligāto reģistrācijas 
nodokli, kas tiek iekasēts, Maltā ievedot lietotas automašīnas. Viņš atsaucas uz pārmērīgi lielo 
maksājumu, ko Maltas iestādes pieprasīja veikt par 11 gadus vecas Saab 9000 CSE markas 
automašīnas importu, kuru viņš tādēļ atstāja Apvienotajā Karalistē, kad 2004. gadā pārcēlās 
uz dzīvi Maltā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka reģistrācijas nodoklis, ko Maltas iestādes 
piemēro Maltā ievestajām automašīnām, ir pretrunā ES brīvas preču aprites principam.
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II. Tiesiskie apsvērumi

Vispirms ir jāatzīmē, ka transporta līdzekļu reģistrācijas nodokļa jomā Eiropas Savienībā 
nepastāv saskaņotība. Lai gan Komisija konsekventi ir centusies atcelt nodokļu jomā 
pastāvošos šķēršļus, kas iekšējā tirgū rada brīvas pasažieru automašīnu aprites kropļojumus, 
līdz šim Komisijas priekšlikumi šajā jomā nav apstiprināti, jo no dalībvalstu puses nav bijis 
pietiekama atbalsta. Tas nozīmē, ka dalībvalstis šādus nodokļus var piemērot un vienpusīgi 
izlemt par to lielumu un aprēķināšanas metodēm. Turklāt Kopienas tiesību akti neprasa, lai 
reģistrējamā transportlīdzekļa ar nodokli apliekamā vērtība būtu balstīta uz pirkšanas cenu, 
kas samaksāta kādā citā dalībvalsti. 

Tomēr dalībvalstīm ir jāievēro EK līguma 90. pants, kurš aizliedz citu dalībvalstu produktiem 
tieši vai netieši piemērot diskriminējošus iekšējos nodokļus, kas ir augstāki nekā nodokļi, kuri 
tieši vai netieši tiek piemēroti tādiem pašiem vietējiem produktiem.
Vairākos spriedumos Tiesa ir nolēmusi, ka nodokļu piemērošana no citas dalībvalsts 
ievestiem lietotiem transportlīdzekļiem ir pretrunā Līguma 90. panta 1. punktam, ja nodokļa 
apmērs pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kura iekļauta līdzīgu lietotu valsts teritorijā jau 
reģistrētu transportlīdzekļu vērtībā. Tādējādi svarīgākais jautājums nav saistība starp nodokļa 
summu un pirkuma cenu citā dalībvalstī, kas nav svarīga, jo tā nekādi neietekmē 
transportlīdzekļa vērtību tajā valstī, kurā tas tiks reģistrēts, bet gan atlikušajā nodokļa summā 
iekļautā līdzīga transportlīdzekļa vērtība vietējā tirgū.

Maltas gadījumā Komisija ir informēta par to, ka Maltas transportlīdzekļu nodokļu tiesību akti 
ir pretrunā Kopienas tiesību aktiem, un ir uzsākusi pārkāpumu procedūru.  Saskaņā ar Maltas 
Transportlīdzekļu nodokļu likuma pirmo daļu1 obligātā summa ir jāmaksā par lielāko daļu 
lietotu automašīnu. Tas nozīmē, ka obligātais nodoklis attiecas tikai uz lietotiem 
transportlīdzekļiem, turpretim jauniem transportlīdzekļiem šī obligātā likme netiek piemērota. 
Pat ja tehniskās apskates rezultātos noteiktais nodokļa apjoms ir mazāks, tomēr ir jāmaksā 
noteiktais minimums. Šī situācija, kurā piemērotā reģistrācijas nodokļa summa pārsniedz
atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta līdzīgu lietotu Maltā jau reģistrētu transportlīdzekļu 
vērtībā, ir pretrunā EK līguma 90. pantam.

Komisija 2007. gada 23. martā Maltai par šo jautājumu nosūtīja oficiāla brīdinājuma vēstuli, 
un, ņemot vērā Maltas iestāžu neapmierinošo atbildi, 2008. gada 4. aprīlī Maltai tika nosūtīts 
argumentēts atzinums (Komisijas paziņojums presei IP/08/511). 

III. Secinājums

Pašlaik Komisija gaida Maltas atbildi uz argumentēto atzinumu, lai redzētu, vai šī dalībvalsts 
grozīs savus tiesību aktus vai arī būs nepieciešams uzsākt tiesvedību Eiropas Kopienu Tiesā.” 

                                                       
1 368. pants, Transportlīdzekļu nodokļu likums, grozītais 1994. gada LIKUMS X.
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