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Temats: Lūgumraksts Nr. 0380/2008, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais 
Sean P. Andrews, par transportlīdzekļa reģistrācijas nodokli lietotām automašīnām 
Īrijā, kas iegādātas citās ES dalībvalstīs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret transportlīdzekļa reģistrācijas nodokli, kas jāmaksā, 
ievedot Īrijā citā ES dalībvalstī iegādātus lietotus transportlīdzekļus. Saskaņā ar lūgumraksta 
iesniedzēja pausto informāciju, maksājamo summu nosaka kā procentuālu daļu no 
transportlīdzekļa t.s. brīvā tirgus vērtības, ņemot vērā transportlīdzekļa cenu Īrijā un nevis tā 
izcelsmes valstī. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda nodokļa piemērošana pārkāpj ES 
tiesību aktus par brīvu preču un pakalpojumu apriti un ierobežo konkurenci lietotu 
automašīnu tirgū, jo tā tiek uzturētas augstas automašīnu cenas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 2. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 22. oktobrī.

Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņš ir nostādīts neizdevīgā situācijā salīdzinājumā 
ar citiem ES pilsoņiem, kuri dzīvo citās dalībvalstīs. Turklāt, pēc lūgumraksta iesniedzēja 
domām, šis nodoklis ierobežo konkurenci lietotu automašīnu tirgū, jo tā tiek uzturētas augstas 
automašīnu cenas.

Tādi nodokļi kā transportlīdzekļa reģistrācijas nodoklis pastāv vairākās dalībvalstīs, un tie ir 
pieļaujami, ja tiek piemēroti dalībvalstu izcelsmes precēm ar noteikumu, ka šie nodokļi atbilst 
EK līguma 90. panta noteikumiem. Eiropas Kopienu Tiesa ir atkārtoti norādījusi, ka 
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dalībvalstis var uzlikt nodokļus par citās dalībvalstīs ražotu vai iegādātu automašīnu pirmo 
reģistrāciju savā valsts teritorijā, ja vien šie nodokļi nav diskriminējoši attiecībā pret 
automašīnām no citiem Kopienas reģioniem. 
Vairākos spriedumos Tiesa ir uzskatījusi, ka dalībvalsts veikta nodokļu piemērošana  par 
lietotām automašīnām no citām dalībvalstīm ir pretrunā ar EK līguma 90. panta pirmo punktu 
gadījumos, kad nodokļa summa pārsniedz to atlikušo nodokļa summu, kas iekļauta līdzīgu 
lietotu valsts teritorijā jau reģistrētu transportlīdzekļu vērtībā. Līdz ar to svarīga ir nevis 
attiecība starp nodokļa summu un iegādes cenu citā dalībvalstī — tā nav būtiska, jo 
neiespaido automašīnas vērtību Īrijā —, bet gan ar atlikušo nodokļa summu saistītā 
procentuālā daļa no līdzīgas automašīnas vērtības Īrijas tirgū. 

Eiropas Komisija 2005. gadā 5. jūlijā ir iepazīstinājusi ar direktīvas priekšlikumu
(COM/2005/261/galīgā redakcija), kas noteiks dalībvalstīm pārstrukturēt pasažieru 
automobiļu nodokļu sistēmas. Priekšlikuma mērķis ir pilnveidot iekšējā tirgus darbību, atceļot 
esošos nodokļu šķēršļus, kas kavē pasažieru automobiļu ievešanu no vienas dalībvalsts otrā. 
Tas sekmētu arī ilgtspējību, jo gan reģistrācijas nodokļu, gan transportlīdzekļu ikgadējo 
nodokļu bāze tiktu pārstrukturēta tā, lai tiktu iekļauti ar pasažieru automobiļu oglekļa dioksīda 
izmešiem tieši saistīti elementi. Priekšlikums vienīgi tiecas izveidot ES struktūru attiecībā uz 
nodokļiem par pasažieru automobiļiem. Tas nesaskaņos nodokļu likmes vai neuzliks 
dalībvalstīm par pienākumu ieviest jaunus nodokļus. Līdz šim saistībā ar minēto priekšlikumu 
Padomē nav vērojama patiesa darbības virzība.

Secinājumi

Komisija patlaban izskata dažus transportlīdzekļa reģistrācijas nodokļa aspektus, lai noteiktu, 
vai šis nodoklis atbilst Kopienas tiesību aktiem. Lūgumraksta iesniedzēja skartie jautājumi 
neattiecas uz minēto izskatīšanu, jo tie neskar tematu par atbilstību Kopienas tiesību aktiem.
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