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1. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl to, ar Atsakovas tinkamai paskaičiavo Pareiškėjo įsigyto 
automobilio (TOYOTA VERSO markės automobilio, kurio pirmosios registracijos data 
2017-05-17, degalų tipas - benzinas, variklio darbinis tūris 1598 cm3, didžiausia naudingoji 
galia - 97 kW) CO2 emisijos duomenis ir nustatė mokesčio sumą. 

2. Registruojant minėtą automobilį 2020-09-29 sprendimu Nr. 298529 buvo apskaičiuotas 90 
Eurų mokestis, klaidingai nurodant, kad šio automobilio CO2 emisijos duomenys yra 185,07 g/
km. 

3. Siekdamas įrodyti, kad Atsakovas, remdamasis taikomomis metodikomis, CO2 emisijos 
duomenis  paskaičiavo netinkami ir todėl taikė netinkamą atitinkamą mokestį, bylos eigoje 
Pareiškėjas kreipėsi į oficialų TOYOTA automobilių atstovą Lietuvoje UAB „Tokvilą” ir 
užsakė oficialų gamintojo transporto priemonės atitikties sertifikatą (toliau - Sertifikatas). 

4. Pagal Sertifikato duomenis, kurio 49 punkte yra nustatyti CO2 emisijos kiekiai, iš kurių matyti, 
kad bendras CO2 emisijos kiekis Automobiliui yra 154 g/km, yra akivaizdu, kad pagal 
metodiką taikytas mokestis buvo per didelis, o taikoma metodika yra neteisinga. 

5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio 
įstatymo (toliau - MTPRMĮ) 1 priede nustatytu mokesčio dydžių pagal motorinės transporto 
priemonės naudojamų degalų rūšį paskaičiavimo lentele esant CO2 emisijai intervale nuo 151 
iki 160 g/km mokestis yra 45 eurai. 
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6. Tačiau Byloje galimas pagrįstas motyvas, kad nesant Sertifikato automobilio registravimo 
metu, pagal kurį Atsakovas galėjo tiksliai matyti CO2 emisijos kiekius, turėjo būti taikomas 
nustatytas teisės taikymo algoritmas (eiliškumas).   

7. MTPRMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčio dydžiai, apskaičiuoti pagal mokesčio 
mokėtojo Kelių transporto priemonių registre registruojamos motorinės transporto priemonės 
išmetamą CO2 kiekį ir degalų rūšį, nustatyti šio įstatymo 1 priede. 

8. Vadovaujantis MTPRMĮ 6 straipsnio 2 dalimi Kelių transporto priemonių registre 
neregistruotos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis nustatomas šia prioriteto 
tvarka: 

1) pagal motorinės transporto priemonės kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose pateiktą 
informaciją; 

2) pagal Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės motorinės transporto 
priemonės, priskirtos tam pačiam Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir 
versijai, išmetamą CO2 kiekį; 

3) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis kilmės ir (ar) 
patvirtinimo dokumentuose pateikta naujausia informacija; 

4) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis Kelių transporto 
priemonių registre registruotos lygiavertės transporto priemonės, priskirtos tam pačiam 
Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai, duomenimis. 

9. Atsakovas nurodo, kad Skundžiamas sprendimo buvo priimtas vadovaujant nustatyta prioriteto 
tvarka. 

10. 2020-09-29 įregistruojant Automobilį Skundžiamas sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 
Lietuvoje nėra nei vienos įregistruotos lygiavertės transporto priemonės, kuri būtų priskirta tam 
pačiam Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai. Todėl, pagal Atsakovą, jis 
negalėjo taikyti MTPRMĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimo. 

11. Taigi kyla pagrįsta abejonė, kaip taip yra, kad pakankamai populiarios markės (TOYOTA 
VERSO) automobilis, kurio nei darbinis tūris (1598 cm3), nei pagaminimo metai (2017 m.) 
nesudaro jokio ekskliuzyvinio (ar ekstraordinarinio) išskirtinumo, taip pat, kuriam nėra atlikti 
jokie pakeitimai, kurie pakeistų gamintojo nustatytuosius, - t.y. neišsiskiriantis jokiu 
originalumu ar unikalumu - pagal nustatytą teisinį reguliavimą yra vertinamas kaip 
automobilis, kuris Lietuvoje neturi kito analogo, kuris būtų priskirtas tam pačiam Europos 
Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai ? 

12. Ikiteismine tvarka apskųsdamas Skundžiamą sprendimą Pareiškėjas pats pateikė Atsakovui 
duomenis apie beveik analogišką tos pačios markės ir tų pačių metų automobilį, kurio variklio 
darbinis tūris nors ir yra didesnis (1,8) ir todėl CO2 emisijos kiekis taip pat turėtų būti didesnis, 
tačiau jis vis tiek patenka į mažesnio mokestinio vertinimo kategoriją, negu Pareiškėjo 
automobilis. 

13. Atsakovas skundą atmetė motyvuodamas, kad pateikto automobilio pavyzdžio tipo 
patvirtinimo numeris, variantas ir versija skiriasi nuo Pareiškėjo automobilio. 

14. Tačiau akivaizdu, jog net ir tokie galimi tipo, varianto ir versijos skirtumai, kurie neturi ir 
negali turėti jokios įtakos CO2 emisijos kiekiui (pavyzdžiui įrenginių spalva, apdailos 
elementai etc), užkerta galimybę Atsakovui taikyti kitą galimą apmokestinimo prioritetinį būdą 
- MTPRMĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytą galimybę išmetamą CO2 emisijos kiekį 
vertinti pagal Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės motorinės transporto 
priemonės, priskirtos tam pačiam Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai, 
išmetamą CO2 emisijos kiekį. 

15. Nors Atsakovas faktiškai neanalizavo savo turimų duomenų pagal kriterijus, kurie turi reikšmę 
CO2 emisijos kiekiui, o teisės normą taikė tik atsižvelgdamas į tipo, varianto ir versijos faktą, 



tačiau kyla pagrįsta abejonė, kad nustatytas teisinis reguliavimas (MTPRMĮ 6 straipsnio 2 
dalies 2 punktas), kad kelių transporto priemonių registre neregistruotos motorinės transporto 
priemonės išmetamas CO2 kiekis nustatomas pagal Kelių transporto priemonių registre 
registruotos lygiavertės motorinės transporto priemonės, priskirtos tam pačiam Europos 
Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai, išmetamą CO2 kiekį, tiek kiek Europos 
Sąjungoje patvirtintas tipas, variantas ir versija neturi įtakos CO2 emisijos kiekiui, - 
prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambolėje nustatytam teisinės valstybės ir 
teisingumo principams. 

16. Atsakovas nurodo, kad jis taikė MTPRMĮ 6 straipsnio 2 dalie 3 punkte nustatytą CO2 kiekio 
nustatymo būdą. 

17. Kadangi Byloje ši teisės norma taip pat yra taikytina, todėl kyla pagrįsta abejonė, kad Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje įtvirtintiems konstituciniams principams prieštarauja ir Atsakovo 
taikomas programinis paskaičiavimo būdas, kuris taikomas vadovaujantis minėta MTPRMĮ 6 
straipsnio 3 dalyje nustatyta teisės norma. 

18. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad tokios metodikos taikymas yra akivaizdžiai neteisingas 
ir kiekvieną kartą jį taikant didžiulei daliai automobilių (šiuo atveju Pareiškėjui) yra 
paskaičiuojamas per didelis emisijos mokestis. 

19. Tokia CO2 emisijos nustatymo tvarka, kuri parengta nesivadovaujant objektyviais kriterijais, 
kurie būtų susiję su konkrečia automobilio marke, jos techniniais duomenimis ir jos CO2 
emisija arba įtraukiant tokius duomenis, kurie neturi nieko bendro su CO2 emisija, tačiau 
įtakoja nustatomą CO2 emisijos mokesčio dydį, prieštarauja Konstitucijai. 

20. Jeigu Teismui kyla abejonė dėl to, kad minėtos teisės normos prieštarauja Konstitucijai, jis turi 
pagrindą kreiptis į Konstitucinį Teismą siekiant išsiaiškinti dėl minėtų teisės normų atitikimo 
Konstitucijai. 

21. Konstitucijos 6 straipsnyje nustatyta, kad Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas 
aktas. Taip pat nustatyta, kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. 

22. Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės 
pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. 

23. Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik 
teismai. 

24. Tuo tarpu nacionalinės teisės doktrinos formavimo prasme tiek Lietuvos Aukščiausiojo teismo, 
tiek ir Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo praktika yra viena kitai aktualios 
formuojant teisės doktrinos vientisumą. 

25. Taigi teismo konstitucinė ir išimtinė priedermė yra vykdyti teisingumą. Tuo tarpu asmenys, 
įgyvendindami teisę kreiptis į teismą, įgyvendina ne tiktai procesines teisės normas, 
tačiau tiesiogiai realizuoja konstitucinį teisinį santykį ir tokiu būdu įgyvendina savo 
konstitucines teises. 

26. Įstatymų nuostatos kyla iš Konstitucijos, todėl jos negali būti akivaizdžiai neteisingos, o esant 
tokiam faktui - negali būti laikomos atitinkančiomis Konstitucijos reikalavimus. 

27. Dėl išdėstytų motyvų yra pagrindas pripažinti, kad tiek MTPRMĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 
punkto, tiek MTPRMĮ 6 straipsnio 2 dalies 3 punkto teisės normos, tiek, kiek jose CO2 
emisijos nustatymo tvarka parengta nesivadovaujant objektyviais kriterijais, kurie būtų 
reikšmingi automobilio CO2 emisijos kiekiu bei kurioje turi reikšmę tokie Europos Sąjungoje 
patvirtinti automobilių tipo, varianto ir versijos duomenys, kurie nedaro reikšmingo poveikio 
automobilio CO2 emisijai, tačiau daro įtaką nustatomam CO2 emisijos mokesčio dydžiui, kelia 
pagrįstas abejones, ar toks teisinis reguliavimas atitinka Konstitucijai. Todėl yra pagrindas 
kreiptis į Lietuvos Konstitucinį teismą dėl šių abejonių išaiškinimo. 



28. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo 
praktiką teismas nėra saistomas asmens prašymo ištirti norminio administracinio akto 
teisėtumą ir gali jį atmesti tais atvejais, kai jam nekyla abejonių dėl ginčijamo akto. Pagrindas 
kreiptis į Konstitucinį Teismą yra pagrįsta abejonė, kad atitinkamos Byloje taikytinos teisės 
normos prieštarauja Konstitucijai. Vis dėlto kreipdamasis į Konstitucinį Teismą teismas 
išreiškia savo, o ne asmens pagrįstą abejonę atitinkamų teisės normų teisėtumu. Todėl teismas 
nėra saistomas tų motyvų, kuriuos pirminėje Bylos nagrinėjimo stadijoje išsakė Pareiškėjas. 

 Dėl išdėstytų motyvų ir vadovaujantis ABTĮ 144 str. 1 dalies 4 punktu  p r a š a u : 
kreiptis į Konstitucinį Teismą prašant išaiškinti, ar MTPRMĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkto 
bei MTPRMĮ 6 straipsnio 2 dalies 3 punkto teisės normomis nustatytas teisinis reguliavimas 
tiek, kiek jose CO2 emisijos nustatymo tvarka parengta nesivadovaujant objektyviais 
kriterijais, kurie būtų reikšmingi automobilio CO2 emisijos kiekiui bei kuriose turi reikšmę 
tokie Europos Sąjungoje patvirtinti automobilių tipo, varianto ir versijos duomenys, kurie 
nedaro reikšmingo poveikio automobilio CO2 emisijai, tačiau daro įtaką nustatomam CO2 
emisijos mokesčio dydžiui, atitinka Konstitucijai. 
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