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Temats: Lūgumraksts Nr. 1237/2007, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgā Elena 
Caraba, par Rumānijā importētām lietotām automašīnām piemērotajiem 
nodokļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka importētu lietotu transportlīdzekļu reģistrācijas maksa 
Rumānijā ir absolūti nepiemērota. Viņa atsaucas uz grūtībām un izdevumiem, kas radās, 
reģistrējot viņas Vācijā pirkto 1999. gadā ražoto automašīnu Renault Kangoo. Tāpēc viņa 
lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu, ka reģistrācijas noteikumus Rumānijā 
saskaņo ar attiecīgajiem ES noteikumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 17. jūlijā.

I. Fakti

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka importētu lietotu transportlīdzekļu reģistrācijas maksa 
Rumānijā ir absolūti nepiemērota. Viņa arī norāda, ka Vācijā pirktā 1999. gadā ražotā 
automašīna Renault Kangoo Vācijā tiek kvalificēta kā D3 klases automašīna, bet saskaņā ar 
Rumānijas tiesību aktiem tā atbilst EURO2 vai EURO3 piesārņojuma līmenim. Tāpēc viņa 
lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu, ka reģistrācijas noteikumus Rumānijā 
saskaņo ar attiecīgajiem ES noteikumiem.
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II. Juridiski apsvērumi

Vispirms ir jānorāda, ka automašīnu reģistrācijas nodokļu tiesību akti nav saskaņoti Eiropas 
Savienības līmenī. Tas nozīmē, ka dalībvalstis var piemērot šādus nodokļus un vienpusēji 
noteikt to līmeni un aprēķināšanas metodes. Patiesībā Eiropas Kopienu Tiesa lietā 
Commission v Denmark lēma, ka EK līguma 90. pants nav piemērojams, lai regulētu nodokļu 
līmeņus, un ka dalībvalstis var noteikt nodokļu likmes pēc saviem ieskatiem1 Saskaņā ar 
Tiesas spriedumu pat augstākas nodokļu likmes nav pretrunā ar Kopienas tiesību aktiem, 
pieņemot, ka tās tiek vienādi piemērotas vietējām precēm un no citām dalībvalstīm 
importētām precēm. 

Jo īpaši attiecībā uz nodokļu piemērošanu lietotām automašīnām vispāratzīta Tiesu prakse ir 
noteikt, ka EK līguma 90. pants neattiecas uz gadījumiem, kad no citas dalībvalsts ievestai 
lietotai automašīnai noteiktā nodokļa summa pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta 
līdzīgas automašīnas, kura jau ir reģistrēta vietējā tirgū kā jauna, vērtībā2. Tiesa nosaka, ka no 
EK līguma 90. pantā minētas diskriminācijas var izvairīties, ņemot vērā importētās 
automašīnas faktisko nolietojumu, attiecīgi samazinot nodokļa summu3.

Komisija rūpīgi iepazinās ar Rumānijas noteikumiem par automašīnu reģistrācijas nodokļiem, 
ņemot vērā EK līguma 90. pantu, un secināja, ka šie noteikumi neatbilst vienlīdzīgas 
attieksmes principam. Rezultātā 2007. gada 23. martā Komisija oficiālā paziņojuma vēstulē 
informēja Rumānijas Republiku, ka tās nacionālās tiesību normas par automašīnu reģistrācijas 
nodokli neatbilst Kopienas tiesību aktiem. 2007. gada 28. novembrī Komisija pārgāja pie 
nākamā šīs pārkāpuma procedūras īstenošanas posma, sagatavojot argumentētu atzinumu un 
oficiāli pieprasot Rumānijai grozīt apstrīdētos noteikumus. Galu galā 2008. gada 21. aprīlī 
Rumānija pieņēma ārkārtas rīkojumu, lai pielāgotu tās noteikumus acquis communautaire.

Sākotnējie novērojumi rāda, ka pieņemtie tiesību akti atbilst EK līguma 90. pantam. Tomēr 
Komisija slēgs pārkāpumu procedūru tikai tad, kad būs pilnīgi pārliecināta, ka tiesību akti un 
to piemērošana atbilst EK līgumam.

Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzējas transportlīdzekļa klasifikāciju saskaņā ar EURO 
piesārņojuma normām šī informācija ir pieejama attiecīgā transportlīdzekļa EK atbilstības 
sertifikātā. Lai gan Komisijas rīcībā nav attiecīgas informācijas, kas ļautu pārbaudīt šo faktu, 
jebkurā gadījumā, spriežot pēc automašīnas ražošanas gada, iespējams, ka attiecīgais 
transportlīdzeklis atbilst EURO2 vai EURO3 piesārņojuma kritērijiem, un saskaņā ar 
piemērojamiem Rumānijas noteikumiem no tā lielā mērā atkarīga automašīnas reģistrācijas 
nodokļa summa. Tomēr, kā jau minēts iepriekš, nodokļu līmeņa noteikšana ir dalībvalstu 
kompetencē.

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

Recueil, I-04509. lpp., 10. punkts.
2 Tiesas 2001. gada 22. februāra spriedums lietā C-393/93 Ministero Publicio un Gomes Valente pret Fazenda 

Publica, Recueil, I-01327. lpp.
3 1995. gada 9. marta spriedums lietā C-345/93 Fazenda Publica un Ministerio Publico pret Americo Joao 

Nunes Tadeu, Recueil, I-00479. lpp., 17. punkts.
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Saistībā ar lūgumrakstā minēto gadījumu nav pārkāpti Kopienas tiesību akti.
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