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Cristel Bocseru, par nodokļiem par Rumānijā importētām lietotām automašīnām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Rumānijas reģistrācijas nodoklis par lietotām 
automašīnām, kas importētas no ārvalstīm, ir pretrunā ES fiskālajiem tiesību aktiem, kas 
nosaka, ka neviena dalībvalsts nedrīkst tiešā vai netiešā veidā uzlikt tādus iekšējus nodokļus 
ražojumiem no citām dalībvalstīm, kuri ir lielāki par nodokļiem, kas uzlikti līdzīgiem 
vietējiem ražojumiem. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka, lai gan Komisija ir nosūtījusi 
Rumānijai oficiāla paziņojuma vēstuli, tā nav veikusi EK līgumā noteiktās pārkāpuma 
procedūras nākamo pasākumu un nav sagatavojusi pamatotu atzinumu. Tādēļ viņš aicina 
Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu, lai nodrošinātu, ka Rumānija ievēro savas saistības 
saskaņā ar EK līgumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 20. decembrī. Komisijai lūgts sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas tika saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Rumānijas reģistrācijas nodoklis par lietotām 
automašīnām, kas importētas no ārvalstīm, ir pretrunā ES fiskālajiem tiesību aktiem, kas 
nosaka, ka neviena dalībvalsts nedrīkst tiešā vai netiešā veidā uzlikt tādus iekšējus nodokļus 
ražojumiem no citām dalībvalstīm, kuri ir lielāki par nodokļiem, kas uzlikti līdzīgiem 
vietējiem ražojumiem. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka, lai gan Komisija ir nosūtījusi 
Rumānijai oficiāla paziņojuma vēstuli, tā nav veikusi EK līgumā noteiktās pārkāpuma 
procedūras nākamo pasākumu un nav sagatavojusi pamatotu atzinumu. Tādēļ viņš aicina 
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Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu, lai nodrošinātu, ka Rumānija ievēro savas saistības 
saskaņā ar EK līgumu.

EK līguma 90. pantā ir noteikts, ka dalībvalstīs nedrīkst pastāvēt diferencēta nodokļu sistēma, 
kā rezultātā uz importētajiem ražojumiem tiek uzlikts lielāks nodokļu slogs nekā uz līdzīgiem 
vietējiem ražojumiem. Attiecībā uz lietoto mehānisko transportlīdzekļu aplikšanu ar 
nodokļiem tas nozīmē, ka, piemēram, dalībvalstis nevar piemērot augstākas nodokļu likmes 
importētajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, nekā līdzīgiem mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kuri jau ir reģistrēti vietējā tirgū, vai saglabāt šādas nodokļu 
aprēķināšanas modalitātes, kuru rezultātā ar lielākiem nodokļiem tiktu apliktas no citām 
dalībvalstīm ievestās automašīnas.  

Konkrētāk, saskaņā ar Tiesas vispāratzīto tiesu praksi, ja par lietotajiem mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, kas nākuši no citas dalībvalsts, iekasētā nodokļu summa pārsniedz 
atlikušo nodokli, kas iekļauts līdzīgu mehānisko transportlīdzekļu vērtībā, kas jau ir reģistrēti 
vietējā tirgū, nepārprotami nav ievērots EK līguma 90. pants1. Saskaņā ar Tiesas paziņojumu, 
no EK līguma 90. pantā aizliegtās diskriminācijas var izvairīties, ja tiek ņemts vērā importētā 
transportlīdzekļa faktiskais nolietojums, samazinot piemēroto nodokļu apmēru līdz 
transportlīdzekļa nolietojumam2.

Komisija ir analizējusi Rumānijas tiesību aktus, kas attiecas uz nodokļiem par automašīnu 
reģistrēšanu, un ir secinājusi, ka šie tiesību akti nerespektē EK līguma 90. pantā noteikto 
vienlīdzīgās attieksmes principu. Tāpēc 2007. gada 23. martā Komisija pret Rumānijas 
Republiku uzsāka pārkāpuma procedūru, nosūtot oficiālo paziņojuma vēstuli, pieprasot 
saskaņot tās tiesību aktus ar Kopienas likumiem.

Rumānija atzina pārkāpumu un sagatavoja vairākus likumprojektus ar mērķi izlabot situāciju. 
Pēc vairākām sanāksmēm un intensīvām diskusijām Komisija šos projektus nevarēja atzīt par 
apmierinošiem, un 2007. gada 28. novembrī adresēja Rumānijas Republikai pamatotu 
viedokli.

Rumānijas iestādes 2008. gada 29. janvārī nosūtīja Komisijai citu likumprojektu, kurā, šķiet, 
ir ņemti vērā lielākā daļa komentāru, kuras Komisija sniedza intensīvo diskusiju laikā. Tomēr 
Komisija pārkāpumu procedūru slēgs tikai tad, kad tiesību akti, kas atbilst Kopienas 
likumiem, būs pieņemti.

Nobeigums

Komisija veic visas vajadzīgās darbības, lai nodrošinātu, ka Rumānijas likumdošana attiecībā 
uz automašīnu aplikšanu ar nodokļiem ir saskaņota ar Kopienas likumiem.

                                               
1 Tiesas 2001. gada 22. februāra spriedums Lietā C- 393/98 Ministero Publico and Gomes Valente v Fazenda 

Publica, ECR 2001, I-01327. lpp.

2 1995. gada 9. marta spriedums Lietā C-345/93 Fazenda Pública and Ministério Público v Américo João 
Nunes Tadeu, ECR 1995., I-00479. lappuse, 17. punkts
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