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Temats: Lūgumraksts Nr. 1028/2007, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Nicholas Zelle, par importētu lietoto transportlīdzekļu 
reģistrācijas nodokli Maltā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret importētu lietoto transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli 
Maltā, norādot, ka Maltas iestādes vēlas piemērot pārmērīgi augstu nodokli 24 gadus vecam 
importētam automobilim Honda Accord. Viņš uzskata, ka Maltas iestāžu piemērotais 
reģistrācijas nodoklis importētiem lietotiem automobiļiem ir ES principu pārkāpums attiecībā 
uz preču brīvu apriti, un aicina Eiropas Parlamentu attiecīgi rīkoties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 7. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 10. jūnijā

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret importētu lietoto transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli 
Maltā, norādot, ka Maltas iestādes vēlas piemērot pārmērīgi augstu nodokli 24 gadus vecam 
importētam automobilim Honda Accord. Viņš uzskata, ka Maltas iestāžu piemērotais 
reģistrācijas nodoklis importētiem lietotiem automobiļiem ir ES principu pārkāpums attiecībā 
uz preču brīvu apriti.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu
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Pirmkārt, jāatzīmē, ka mehānisko transportlīdzekļu nodokļu reģistrācijas jomā nenotiek
saskaņošana Eiropas Savienības mērogā. Lai gan Komisija neatlaidīgi mēģināja likvidēt 
esošos nodokļu ierobežojumus, kas traucē vieglo automobiļu brīvu apriti iekšējā tirgus 
robežās, līdz šim Komisijas priekšlikumi šajā jomā nav pieņemti, jo nav bijis pietiekami liels 
atbalsts no dalībvalstīm. Tas nozīme, ka dalībvalstis var pašas veikt aplikšanu ar nodokli un 
pašas izlemt par nodokļu līmeni un veidu, kā tos aprēķināt. Turklāt Kopienas tiesību akti 
nepieprasa reģistrējamā transportlīdzekļa apliekamo vērtību pamatot uz iegādes cenu, kas 
samaksāta citā dalībvalstī.
Dalībvalstīm ir jārespektē EKL 90. pants, kur paredzēts, ka dalībvalstis citu dalībvalstu 
ražojumiem tieši vai netieši neuzliek iekšējos nodokļus, kas lielāki par tiem, kas tieši vai 
netieši uzlikti līdzīgiem vietējiem ražojumiem.

Tiesa vairākos spriedumos uzskata, ka dalībvalstu piemērotais nodoklis lietotajiem 
transportlīdzekļiem, kas ievesti no citas dalībvalsts, ir pretrunā EKL 90. panta pirmajai daļai, 
ja maksājamais nodoklis pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta līdzīgu lietotu valsts 
teritorijā jau reģistrētu transportlīdzekļu vērtībā. Tādā veidā izšķirošais jautājums ir nevis par 
maksājamā nodokļa un iegādes cenas attiecību citā dalībvalstī — kas nav svarīga, jo tā 
neietekmē transportlīdzekļa vērtību valstī, kur tas tiks reģistrēts — bet gan par atlikušā 
nodokļa vērtības procentuālo attiecību pret līdzīgu transportlīdzekli iekšējā tirgū.

Maltas gadījumā Komisija apzinās, ka Maltas nodokļu tiesību akti pārkāpj Kopienas tiesības,
un ir uzsākusi procedūru saistībā ar valsts pienākumu neizpildi. Saskaņā ar Maltas 
Transportlīdzekļu nodokļa likuma pirmo pielikumu1 lielākajai daļai lietoto mehānisko 
transportlīdzekļu kategoriju jāmaksā minimālā likme. Tas nozīmē, ka lietotajiem transporta 
līdzekļiem tiek piemērota minimālā nodokļu bāze, bet jaunajiem transporta līdzekļiem nav 
noteikts minimālais nodokļu bāzes piemērošanas sākumpunkts. Pat gadījumā, ja nodokļu 
apjoms, kas noteikts tehniskajās pārbaudēs būs mazāks, tiks piemērots augstākais minimālais 
apjoms. Šī situācija, kurā redzams, ka piemērotā reģistrācijas nodokļa likme pārsniegs
atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta līdzīgu, Maltā jau reģistrētu, transportlīdzekļu vērtībā, 
ir pretrunā EK līguma 90. pantam.

2007. gada 23. martā Komisija par šo jautājumu nosūtīja Maltai formālu brīdinājuma vēstuli 
un, nesagaidot apmierinošu atbildi no Maltas iestādēm, 2008. gada 4. aprīlī nosūtīja Maltai 
argumentētu atzinumu (Komisijas preses relīze IP/08/511).

III. Secinājums

Šobrīd Komisija gaida atbildi no Maltas par argumentētu atzinumu, lai redzētu, vai šī 
dalībvalsts grozīs savus tiesību aktus vai būs nepieciešams celt prasību Eiropas Kopienu 
Tiesā.”

                                               
1 Grozītais 1994. gada Mehānisko transportlīdzekļu akts, ACT X, 368. nodaļa. 
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