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Temats: Lūgumraksts Nr. 156/2005, ko iesniedza Ungārijas valstspiederīgā Szilvia 
Deminger, par Ungārijā iekasēto reģistrācijas maksu par automobiļiem, ko ieved 
no citām ES dalībvalstīm

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vēlas zināt, vai Ungārijā iekasētā reģistrācijas maksa par 
automobiļiem, ko ieved no citām ES dalībvalstīm, ir atbilstīga ES tiesību aktiem, ņemot vērā, 
ka ar to tiek pārkāpts princips par brīvu preču apriti Eiropas Savienībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 4. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā.

Ar 2005. gada 1. janvārī grozīto Likumu CX 2003, Ungārija ir ieviesusi mehānisko 
transportlīdzekļu reģistrācijas nodokli. Nodoklis ir jāmaksā no brīža, kad 
transportlīdzeklis pirmo reizi pēc tā pārdošanas atbilstoši PVN likumam, pēc iegādes 
Kopienas iekšienē, importa vai pārveides, tiek lietots uz Ungārijas ceļiem. Jo īpaši 
nodoklis jāmaksā arī tajā gadījumā, kad Ungārijā tiek lietots no citas dalībvalsts ievests 
lietots transportlīdzeklis. Reģistrācijas nodoklis Ungārijā saskaņā ar iepriekš minēto 
likumu ir noteikts, ņemot vērā motora jaudu, izmantoto degvielas veidu un emisijas 
standartus. Tomēr nodokļa apmērs nemainās atkarībā no tā, vai reģistrējamais 
transportlīdzeklis ir jauns vai lietots.
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Līgumraksta iesniedzēja vēlas zināt, „vai Ungārijā iekasētā reģistrācijas maksa par 
automobiļiem, ko ieved no citām ES dalībvalstīm, ir atbilstīga ES tiesību aktiem, ņemot 
vērā, ka ar to tiek pārkāpts princips par brīvu preču apriti Eiropas Savienībā”.

Tā kā Kopienas līmenī nepastāv saskaņošanas pasākumi, dalībvalstis drīkst iekasēt 
reģistrācijas nodokļus, ņemot vērā primāros un sekundāros Kopienas tiesību aktus1.
Attiecībā uz primārajiem tiesību aktiem jābūt ievērotām EK līguma 90. panta prasībām, 
kas aizliedz dalībvalstīm tieši vai netieši uzlikt citu dalībvalstu ražojumiem iekšējos 
nodokļus, kas lielāki par tiem, kas tieši vai netieši uzlikti līdzīgiem vietējiem 
ražojumiem. Šādam Kopienas tiesību aktu pamatprincipam ir galvenā nozīme 
automobiļu aplikšanā ar nodokļiem, jo minēto principu ievēro, novērtējot reģistrācijas 
nodokļa atbilstību Kopienas tiesību aktiem.

Komisija ir sākusi Ungārijas reģistrācijas nodokļa izpēti, ņemot vērā vairākus aspektus.
Galvenie aspekti, kas rada šaubas par atbilstību, ir saistīti ar 90. panta pārkāpumu, jo 
šķiet, ka Ungārijas iekšējais nodoklis veido diskrimināciju starp ievestajiem 
automobiļiem, kuri paredzēti lietošanai uz Ungārijas ceļiem, un vietējiem.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar tiesu praksi, tas, ka dalībvalstī netiek ražoti automobiļi, 
neatbrīvo to no EK līguma 90. pantā minēto prasību ievērošanas, jo termins „līdzīgs 
vietējais ražojums” var ietvert arī tādu ražojumu, kas kļuvis par vietējo ražojumu no 
brīža, kad ir ievests un laists vietējā tirgū (Komisija/Dānija, Lieta C-47/88).
Turklāt saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas tiesu praksi dalībvalstij, kad tā piemēro 
reģistrācijas nodokli mehāniskajiem transportlīdzekļiem, jāņem vērā transportlīdzekļa 
faktiskā vērtība reģistrācijas brīdī, lai nodrošinātu atbilstību EK līguma 90. pantam.
Tādējādi Tiesa konstatēja, ka „nodokļa iekasēšana minētajā dalībvalstī par lietotu 
automobili, kas ievests no citas dalībvalsts, neatbilst EEK līguma 95. pantam (tagad 
90. pants), jo minētais nodoklis ir aprēķināts, neņemot vērā transportlīdzekļa faktisko 
amortizāciju un pārsniedz atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta līdzīgu lietotu valsts 
teritorijā jau reģistrētu transportlīdzekļu vērtībā” (Nunes Tadeu, lieta C-345/93, 
20. punkts; Komisija/Dānija, lieta C-47/88, 22. punkts un Komisija/Grieķijas Republika, 
lieta C-375/95).

Faktiski jaunam automobilim uzlikts reģistrācijas nodoklis atspoguļo procentus no tā 
vērtības, kas ar laiku samazinās proporcionāli automobiļa vērtības zudumam. Tādējādi 
lietota automobiļa vērtība jau ietver reģistrācijas nodokļa apmēru, kas ir samazinājies 
nolietojuma rezultātā. No iepriekš minētā var secināt, ka, ja netiek ņemts vērā faktiskais 
lietota transportlīdzekļa vērtības zudums, Ungārijā uzliktais nodoklis lietotiem ārzemju 
automobiļiem vienmēr pārsniegs atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta lietotu, 
Ungārijas tirgū jau esošu transportlīdzekļu ar līdzīgu motora jaudu, degvielas veidu un 

                                               
1 Skat. Direktīvu 83/182/EEK (OV L 105, 23.04.1983.) par nodokļu atbrīvojumiem, ko Kopienā piemēro dažu 

transportlīdzekļu pagaidu ievešanai no vienas dalībvalsts citā un Direktīvu 83/183/EEK (OV L 105, 
23.4.1983, 64-65.lpp.) par atbrīvojumiem no nodokļiem, ko piemēro privātpersonu personīgo lietu
galīgai ievešanai no dalībvalsts.
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emisijas standartiem, vērtībā, kuri tika reģistrēti šajā valstī kā jauni.

Tādēļ, ja no citas dalībvalsts ievestam lietotam automobilim tiek uzlikts reģistrācijas 
nodoklis, fakts, ka tā reālais vērtības zudums netiek ņemts vērā un ka minētais nodoklis 
netiek proporcionāli samazināts, ļauj secināt, ka šādi uzliktais reģistrācijas nodoklis 
līdzinās iekšējam nodoklim, un var radīt diskrimināciju starp ražojumiem no citām 
valstīm un līdzīgiem vietējiem ražojumiem. Komisija uzskata, ka ar Ungārijas tiesību 
aktiem, kas nosaka reģistrācijas nodokli jauniem automobiļiem, kurš summas ziņā ir 
vienlīdzīgs nodoklim, ko uzliek lietotām vieglajām automašīnām, tiek pārkāpts EK 
līguma 90. pants.

2005. gada 12. oktobrī Komisija nolēma Ungārijai nosūtīt oficiāla paziņojuma vēstuli.
Tomēr tā vēlas uzsvērt, ka jebkādi attiecīgi Komisijas pasākumi nenodrošina personu 
tiesisku aizsardzību. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējas interesēs ir iesniegt prasību valsts 
iestādēs, lai nodrošinātu savu individuālo tiesību aizsardzību.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 19. oktobrī.

Vispirms jāatzīmē, ka Eiropas Savienībā nav saskaņotu tiesību aktu par automobiļu 
reģistrācijas nodokļiem.1 Tas nozīmē, ka dalībvalstis ir tiesīgas uzlikt šādus nodokļus un 
pieņemt vienpusēju lēmumu attiecībā uz nodokļa apmēru un tā aprēķināšanas metodēm.
Tādējādi arī Ungārija ir tiesīga saglabāt automobiļu reģistrācijas nodokli un noteikt tā 
apmēru pēc saviem ieskatiem (piemēram, Dānijā līdzīga nodokļa apmērs ir līdz 180 % 
no transportlīdzekļa vērtības). Citiem vārdiem sakot, nav Kopienas noteikumu, kas 
pieprasītu Ungāriju atcelt jauniem un lietotiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem 
uzlikto reģistrācijas nodokli. Nav arī tādu Kopienas noteikumu, kas reglamentētu minētā 
nodokļa apmēru.2 Tādēļ Ungārija ir tiesīga uzlikt reģistrācijas nodokli automobiļiem, 
kuri tiek reģistrēti Ungārijā pirmo reizi, pat tad, ja minētais nodoklis par šiem 
automobiļiem jau iepriekš ir samaksāts citā dalībvalstī.

Tomēr Ungārijai jānodrošina, lai valsts tiesību akti būtu atbilstīgi EK līguma 
90. pantam. Valsts noteikumi pārkāpj EK līguma 90. pantu, ja, piemēram, tie paredz 
dažāda apmēra nodokļus līdzīgiem ievestajiem un pašu valstī ražotajiem mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem vai ja vietējo un ievesto preču nodokļu apmēra aprēķināšanā tiek 
izmantotas dažādas metodes, kas rada smagāku nodokļu nastu no citām dalībvalstīm 
ievestām precēm. Pašlaik šķiet, ka Ungārija nav nokļuvusi iepriekš minētajā situācijā 
attiecībā uz jauniem mehāniskajiem transportlīdzekļiem.

                                               
1 2005. gada 5. jūlijā Komisija iesniedza priekšlikumu direktīvai (COM/2005/261/galīgā redakcija), kas, cita 

starpā, paredz vieglo automašīnu reģistrācijas nodokļu atcelšanu pārejas periodā no pieciem līdz desmit 
gadiem. Tā kā priekšlikuma pieņemšanai nepieciešams dalībvalstu vienprātīgs lēmums, tas joprojām nav 
pieņemts.

2 EKT pieņēma lēmumu, ka EK līguma 90. pants nav pamats pārmērīga nodokļu apmēra kritizēšanai un ka dalībvalstis var 
noteikt tādas nodokļu likmes pēc saviem ieskatiem. Skat. 1990. gada 11. decembra Tiesas spriedumu lietā C-47/88 
Komisija/Dānijas Karaliste, ECR 1990, I-04509, 10. punkts.
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Attiecībā uz lietotiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, EK līguma 90. pants, kā to 
interpretē EKT, tiek pārkāpts, ja no citām dalībvalstīm ievestiem lietotiem 
transportlīdzekļiem uzlikto nodokļu nasta ir smagāka par to, kas uzlikta attiecīgajā 
dalībvalstī jau reģistrētiem līdzīgiem lietotiem transportlīdzekļiem.

Komisija uzskata, ka Ungārija ar reģistrācijas nodokļa likumu ir pārkāpusi EK līguma 
90. panta noteikumus, un tādējādi ir sākusi pārkāpumu procedūru pret Ungāriju, saistībā 
ar kuru 2005. gada 18. decembrī tai tika nosūtīta oficiāla paziņojuma vēstule.

Pēc minētās vēstules saņemšanas Ungārija atcēla ievestajiem transportlīdzekļiem tajā 
laikā piemēroto 25 % papildu nodokli, ieviesa noteiktu amortizācijas skalu lietotiem 
transportlīdzekļiem un uzsāka pārsūdzības procedūru, saskaņā ar kuru nodokļu 
maksātājs varētu apstrīdēt nodokļu apmēru atbilstoši noteiktajai skalai. Pēc 2006. gada 
1. janvārī izdarīto grozījumu analīzes Komisija 2006. gada 4. jūlijā nosūtīja papildu 
oficiāla paziņojuma vēstuli Ungārijas iestādēm, kurā apstrīdēja noteikto amortizācijas 
skalu, joprojām to uzskatot par nesaderīgu ar EK līguma 90. pantu, jo tā šķita pārāk 
vienkārša, lai vairumā gadījumu izvērtētu lietoto automobiļu faktisko vērtības zudumu 
reģistrācijas brīdī, kā to pieprasa Eiropas Kopienu Tiesa.

2006. gada 5. oktobrī EKT pasludināja spriedumu1 lietās attiecībā uz lietotu automobiļu 
aplikšanu ar nodokli Ungārijā, kas tai tika iesniegtas pret tiesību aktiem, kādi tie bija 
līdz 2006. gadā izdarītajiem grozījumiem. Tiesas pasludinātais spriedums bija atbilstīgs 
Komisijas nostājai. Turklāt Tiesa atteicās ierobežot sprieduma iedarbību laikā, jo tā 
nebija konstatējusi, ka Ungārija varētu tikt pakļauta nopietnām grūtībām, atmaksājot 
pretrunā Kopienas tiesībām iekasēto nodokļu daļu. Tā rezultātā Ungārijai bija jāatmaksā 
lietoto automobiļu pircējiem daļa iekasētā reģistrācijas nodokļa, kas pārsniedza līdzīgu 
lietotu, valsts teritorijā jau reģistrētu transportlīdzekļu vērtībā iekļauto atlikušo nodokļa 
summu.

Pēc minētā sprieduma pasludināšanas Ungārija atkārtoti izdarīja izmaiņas savos tiesību 
aktos. Jaunie grozījumi stājās spēkā 2007. gada 5. februārī. Grozītie tiesību akti tagad 
ietver grozīto amortizācijas skalu, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo precīzāk atspoguļo 
transportlīdzekļu faktisko amortizāciju.

Lai nodrošinātu iepriekš minētā sprieduma izpildi attiecībā uz nodokļu atmaksāšanu, 
Ungārija pieņēma arī Likumu par nodokļu atmaksāšanu, kas stājās spēkā 15. februārī un 
saskaņā ar kuru tika atmaksāti nodokļi gandrīz visiem nodokļu maksātājiem, kas 
iesniedza pieteikumu.

         Secinājumi

Lai gan Ungārijas tiesību aktos attiecībā uz reģistrācijas nodokli ir veikti ievērojami 
uzlabojumi, Komisija vēl joprojām nav noslēgusi pārkāpumu procedūru un sazinās ar 
Ungārijas iestādēm, lai noskaidrotu dažus papildu aspektus attiecībā uz amortizācijas 
skalu..

                                               
1 Apvienotās lietas Ilona Németh pret Vám- és Pénzügyőrség Dél-Alföldi Regionális Parancsnoksága (lieta C-

333/05) un Ákos Nádasdi pret Vám- és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága (C-290/05).
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5. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 21. oktobrī.

Turpmākajā 2007. gada 19. oktobra saziņā Komisija vēlētos sniegt šādus papildu 
komentārus.

EK tiesību akti 

Eiropas Savienībā automašīnu reģistrācijas nodokļi nav saskaņoti. Tas nozīmē, ka 
dalībvalstis var piemērot šādus nodokļus un vienpusīgi izlemt par to lielumu un 
aprēķināšanas metodēm. Attiecīgi dalībvalstis ir tiesīgas saglabāt automobiļu 
reģistrācijas nodokli un noteikt tā apmēru pēc saviem ieskatiem (piemēram, Dānijā 
līdzīga nodokļa apmērs ir līdz 180 % no transportlīdzekļa vērtības). 

Tomēr šiem nodokļiem jāatbilst EK līgumam un īpaši tā 90. punktam.

Tādēļ Ungārija ir tiesīga uzlikt reģistrācijas nodokli automobiļiem, kuri tiek reģistrēti 
Ungārijā pirmo reizi, pat tad, ja minētais nodoklis par šiem automobiļiem jau iepriekš ir 
samaksāts citā dalībvalstī, ja šāds nodoklis atbilst EK līguma 90. pantam.

Pamatojums reģistrācijas nodokļa piemērošanai Ungārijā

Ar tiesību aktu CX 2003 („akts”) Ungārija ieviesa reģistrācijas nodokli.

Komisija uzskatīja, ka akts pārkāpa līguma 90. pantu un uzsāka pārkāpumu procedūru 
(2005/4256) pret Ungāriju. Šajā sakarā 2005. gada 18. oktobrī Komisija Ungārijai 
nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstuli.

2006. gada 1. janvārī stājās spēkā izmaiņas Ungārijas tiesību aktos par reģistrācijas 
nodokli. Šīs izmaiņas ieviesa fiksētu nolietojuma tabulu, balstoties uz transportlīdzekļa 
vecumu. 

2006.  gada 4. jūlijā Komisija aizsūtīja Ungārijai papildu oficiāla paziņojuma vēstuli, 
kurā tā apstrīdēja fiksētā nolietojuma tabulas atbilstību EK līguma 90. pantam. Komisija 
apgalvoja, ka fiksētā nolietojuma tabula ir pārāk vienkārša, lai lielākajā daļā gadījumu 
varētu novērtēt reālo lietoto automobiļu vērtības zaudējumu reģistrācijas brīdī kā to 
prasa Eiropas Kopienu Tiesu prakse.

2006. gada 5. oktobrī, atsaucoties diviem iepriekšējiem spriedumiem, Tiesa pasludināja 
spriedumu saistībā ar Ungārijas reģistrācijas nodokli gadījumos, kuri tika iesniegti 
Tiesā, pret tiesību aktiem, kuri pastāvēja pirms 2006. gada grozījumiem.

Līdz ar Nádasdi spriedumu Ungārijas Parlaments pieņēma tiesību aktu CXXX 2007 par 
reģistrācijas nodokļa kompensāciju.

Attīstība Ungārijas tiesību aktos un pašreizējā situācija

Grozījumi kopš 2007. gada 5. februāra
Ungārija grozīja tiesību aktus saistībā ar reģistrācijas nodokli, pieņemot tiesību aktu 
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CXXXI 2006, kurš stājās spēkā 2007. gada 5. februārī.
Šobrīd spēkā esošā nolietojuma tabulas versija tikai pieņemta ar šiem grozījumiem.

Tiesas spriedums (Commission v Hellenic Republic, 2007. gada 20. septembris)

Pēc nespējas pildīt pienākumus Tiesa 2007. gada 20. septembrī pasludināja spriedumu 
saistībā ar Grieķijas reģistrācijas nodokli.
Starp objektīvajiem kritērijiem, uz kuriem var tikt balstīts fiksētā nolietojuma 
novērtējums, Tiesa norādīja transportlīdzekļa vecumu, kā arī tā nobraukumu, vispārējo 
stāvokli, tā piedziņas veidu un tā marku un modeli.

Apelācijas procedūra kopš 2008. gada 1. aprīļa

2008. gada 1. aprīlī stājās spēkā Ekonomikas un transporta ministrijas un Finanšu 
ministrijas kopīgi publicētais dekrēts 13/2008 par reģistrācijas nodokļa individuāla 
novērtējuma maksu un par citiem procedūras noteikumiem („Dekrēts”). Apelācijas 
procedūra tika iekļauta Aktā jaunā sadaļā ar nosaukumu nodokļa novērtējums saskaņā 
ar īpašiem noteikumiem. 

Saskaņā ar šo dekrētu automašīnas īpašnieks var līdz HUF 45 000 (apmēram, EUR 180) 
summai apstrīdēt muitas iestāžu individuālo nodokļa novērtējumu un pieprasīt ekspertu 
padziļinātu importētās automašīnas vērtības pārbaudi, balstoties uz kritērijiem, kas nav 
pieminēti aktā (nobraukums, tehniskais un vispārējais transportlīdzekļa stāvoklis, 
importētās automašīnas vērtības un līdzīga transportlīdzekļa vērtības salīdzinājums).

Ungārija ir nozīmējusi tikai vienu iestādi, kuras ekskluzīvā kompetencē ir rīkošanās ar 
individuālo nodokļu novērtējuma prasībām Békéscsaba, attālā pilsētā netālu no 
Rumānijas robežas, 200 km attālumā no Budapeštas.

Komisija 2008. gada 22. aprīļa vēstulē Ungārijai pieprasīja informāciju par šiem diviem 
aspektiem (nolietojuma un apelācijas kritēriji).

Secinājumi

Pēc Ungārijas 2008. gada 3. jūlija atbildes izskatīšanas Komisija secināja, ka pašreizējā 
pārkāpuma procedūra nevar tikt izbeigta.
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