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NETIEŠIE NODOKĻI

Netiešie nodokļi ir pievienotās vērtības nodoklis, kā arī akcīzes nodokļi alkoholiskajiem
dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un energoproduktiem. Kopējā PVN sistēma attiecas
kopumā uz precēm un pakalpojumiem, kas tiek pirkti un pārdoti izmantošanai vai patēriņam
ES. Akcīzes nodokli piemēro konkrētu produktu pārdošanai vai lietošanai. ES likumdošanas
pasākumu mērķis ir PVN reglamentējošo tiesību aktu koordinēšana un saskaņošana, kā
arī nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un energoproduktiem
harmonizēšana, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

1. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLIS (PVN)

A. Juridiskais pamats
LESD 113. pants.
B. Notikumu attīstība
Pievienotās vērtības nodokļa saskaņošana notika dažādos posmos, lai Kopienas iekšienē
panāktu pārredzamību tirdzniecības jomā. Lēmums finansēt Eiropas Ekonomikas Kopienu
budžetu no Kopienu pašu resursiem tika pieņemts 1970. gadā. Tajos bija jāiekļauj maksājumi,
kuri pamatojās uz PVN daļu un kurus aprēķināja, piemērojot kopēju nodokļa likmi un attiecinot
uz to vienotu nodokļu bāzi. Ar 2007. gadā pieņemto pievienotās vērtības nodokļa direktīvu
2006/112/EK vienā tiesību aktā kodificēja dažādos veiktos grozījumus.
Komisija 1985. gadā publicēja Balto grāmatu par iekšējo tirgu (COM(1985)0310), kuras III daļā
aplūkota ar nodokļiem saistītu šķēršļu atcelšana. Nepieciešamība rīkoties PVN jomā izrietēja
no “galamērķa principa”.
C. Sasniegumi
1. Pievienotās vērtības nodokļa sistēma
a. Pārejas posma sistēma
Komisija 1987. gadā ierosināja pāriet uz “izcelsmes valsts principa” piemērošanu, saskaņā ar
kuru darījumiem starp dalībvalstīm saglabājas izcelsmes valstī iekasētais nodoklis, kuru tirgotāji
varēja atrēķināt kā uzlikto priekšnodokli. Komisija ierosināja izveidot tīrvērtes sistēmu, lai
izcelsmes valstīs iekasēto PVN piešķirtu valstīm, kurās notiek patēriņš. Tomēr dalībvalstīm šie
priekšlikumi nebija akceptējami. Tajos kā alternatīva ir uzsvērts galamērķa princips attiecībā uz
darījumiem, piemērojot to tirgotājiem, kas reģistrēti kā PVN maksātāji, un tādējādi tika radīts
pamats pārejas sistēmai, kura stājās spēkā 1993. gadā (Direktīva 91/680/EEK un Direktīva
92/111/EEK).
b. Īstenojamā stratēģija pašreiz spēkā esošās sistēmas uzlabošanai
Sākot no 2000. gada, Komisija centās īstenot pasākumus, lai uzlabotu toreizējos “pārejas
noteikumus”. Par galveno tiesību aktu PVN jomā ES līmenī ir kļuvusi PVN direktīva 2006/112/
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EK. Pēc tās 2008. gadā tika pieņemta Direktīva 2008/8/EK un Direktīva 2008/9/EK. PVN
pakalpojumiem komersantu starpā kopš tā laika tiek uzlikts valstī, kurā pakalpojumus sniedz.
Pamats ES noteikumu vienotākai piemērošanai tika ierosināts 2005. gadā (Īstenošanas regula
(ES) Nr. 282/2011). Visām dalībvalstīm ir nodrošināta iespēja piemērot īpašus noteikumus,
lai vienkāršotu PVN piemērošanu. Padomes Regulas (EK) Nr. 37/2009 par administratīvu
sadarbību pievienotās vērtības nodokļu jomā pieņemšana, lai apkarotu nodokļu krāpšanu, kas
saistīta ar Kopienas iekšējiem darījumiem, uzlaboja šo sistēmu.
2. Pievienotās vērtības nodokļa likmes
Direktīva 92/77/EEK paredzēja minimālo standartlikmi 15 % apmērā, kura bija jāpārskata
reizi divos gados. Pēc tam Padome pagarināja minimālās PVN minimālās likmes spēkā
esamības termiņu līdz 2017. gada beigām. Samazinātās PVN likmes atkārtoti ir izraisījušas
domstarpības starp dalībvalstīm. Neskatoties uz to, tika pieņemta Direktīva 2009/47/EK
par samazinātām pievienotās vērtības nodokļa likmēm, kas attiecās uz vietēja rakstura
darbietilpīgiem pakalpojumiem. Komisija 2016. gadā pieņēma priekšlikumu Padomes direktīvai
piemērot elektroniskām publikācijām tādas pašas PVN likmes, kādas dalībvalstis pašlaik
piemēro drukātajām publikācijām. Parlaments 2017. gada jūnijā apstiprināja Komisijas
priekšlikumu.
3. Aktuālā situācija
Komisija 2010. gadā publicēja Zaļo grāmatu par PVN nākotni (COM(2010)0695). Mērķis bija
ierosināt diskusiju par PVN sistēmu. Komisija 2012. gadā izveidoja ekspertu grupu par PVN
(turpmāk tekstā – “PVN komiteja”), kura regulāri publicē vadlīnijas.
Komisija 2016. gada 7. aprīlī iesniedza rīcības plānu ES Pievienotās vērtības nodokļa
modernizēšanai. Tajā ir iekļauti pamatprincipi attiecībā uz Eiropas vienotas pievienotās
vērtības nodokļa sistēmu, īstermiņa pasākumiem cīņai pret krāpšanu PVN jomā, plāniem
samazinātu pievienotās vērtības nodokļu likmju pārstrādāšanai, priekšlikumiem pievienotās
vērtības nodokļa noteikumu vienkāršošanai, kā arī paziņojums par PVN paketi, ar kuru būtu
jāatvieglo uzņēmējdarbība MVU. Galvenā uzmanība pievērsta priekšlikumam par to, ka preču
pārrobežu piegādes gadījumā jāpāriet uz galamērķa valsts principu. Tādējādi pievienotās
vērtības nodoklis būtu jāmaksā eksportētājam dalībvalstī, kurā prece tiek piegādāta. Pirmajā
posmā šim principam vajadzētu būt spēkā tikai attiecībā uz B2B piegādēm. Rīcības plāns paredz
arī divas iespējas elastīguma palielināšanai attiecībā uz samazinātu nodokļu likmju ieviešanu,
to veicot dalībvalstīm.
Komisija 2017. gadā nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, kas izriet no rīcības plāna,
piemēram, priekšlikumu par galīgās PVN sistēmas izveidi pārrobežu tirdzniecības jomā, kā arī
priekšlikumu reformēt PVN likmes.
D. Eiropas Parlamenta loma
Saskaņā ar Savienības tiesību aktiem PVN jomā Parlamenta loma aprobežojas tikai ar apspriežu
procedūru. Parlaments 2014. gadā pieņēma rezolūciju par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar
ko attiecībā uz standartizētu PVN deklarāciju groza Direktīvu 2006/112/EK par PVN sistēmu
attiecībā uz standarta PVN atmaksāšanu (vēlāk tas tika atsaukts). Parlaments 2016. gada
24. novembrī pieņēma rezolūciju par Komisijas rīcības plānu, atzinīgi novērtējot nodomu
ierosināt galīgu PVN sistēmu un papildu pasākumus, kas vērsti pret krāpšanu.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/action_plan/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P7-TA-2014-0138
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2. AKCĪZES NODOKLIS ALKOHOLISKAJIEM DZĒRIENIEM,
TABAKAS IZSTRĀDĀJUMIEM UN ENERGOPRODUKTIEM

A. Juridiskais pamats
LESD 113. pants un – attiecībā uz energoproduktu aplikšanu ar nodokli – LESD 192. pants, lai
īstenotu LESD 191. pantā minētos mērķus.
B. Mērķi
Akcīzes nodokļu likmes un struktūra dalībvalstīs atšķiras, tādējādi ietekmējot konkurenci.
Konkrētam ražojumam piemērojot ļoti atšķirīgas nodokļa likmes, var veidoties nodokļu režīma
veicināta preču kustība, ieņēmumu zudumi un krāpšana. Jau kopš 20. gadsimta 70. gadu sākuma
ir veikti vairāki mēģinājumi saskaņot gan nodokļu struktūru, gan likmes, bet panākumi nav
bijuši lieli.
C. Sasniegumi
1. Vispārēji noteikumi
Ar Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu ir izveidota
vispārēja sistēma akcīzes precēm, lai ES nodrošinātu šo preču brīvu apriti un līdz ar to – raitu
iekšējā tirgus darbību.
2. Alkoholiskie dzērieni
Galvenais jautājums saistībā ar alkoholam piemērojamo nodokli bija par to, kādā mērā dažādi
produkti konkurē. Komisija (COM(79)0261) un Eiropas Savienības Tiesa (lieta Nr. 170/78,
1985. gada ECR) uzskata, ka visi alkoholiskie dzērieni ir savstarpēji aizstājoši un starp tiem
pastāv konkurence. Tikai 1992. gadā, pieņemot Direktīvu 92/83/EEK, tika noteikts, kurām
precēm piemērojams akcīzes nodoklis un kāda metode šim nolūkam izmantojama. Tai sekoja
vēl divas svarīgas direktīvas (92/84/EEK un 92/83/EEK). Priekšlikums grozīt Direktīvu 92/84/
EEK (Akcīzes nodokļu likmju tuvināšana alkoholam un alkoholiskiem dzērieniem) tika atsaukts
2015. gada martā, jo Padome attiecībā uz to nevarēja panākt vienošanos.
Normatīvās atbilstības un izpildes platformas (REFIT) ietvaros Komisija ir veikusi Direktīvas
92/83/EEK novērtējumu, kas noslēdzās ar ziņojumu Padomei, kuru iesniedza 2016. gada
oktobrī. Savukārt Padome attiecīgi pieņēma secinājumus un aicināja Komisiju veikt attiecīgus
pētījumus un sagatavot iespējamu likumdošanas priekšlikumu. Komisija 2017. gadā uzsāka
sagatavošanas darbu.
3. Tabakas izstrādājumi
Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa pamatstruktūra ir konsolidēta vienā tekstā (Direktīva
2011/64/EK). Pretēji Komisijas sākotnējiem priekšlikumiem tika noteiktas vienīgi minimālās
likmes. Pastāv dažādas ar nodokli apliekamu tabakas izstrādājumu kategorijas. Cigaretēm
piemērojamo nodokli veido proporcionāla (ad valorem) likme kopā ar specifisku akcīzes
nodokli. Pārējos tabakas izstrādājumus apliek ar ad valorem akcīzes nodokli, specifisko akcīzes
nodokli, vai t. s. kombinēto akcīzes nodokli.
Līdzīgā veidā kā attiecībā uz akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem ar REFIT novērtējumu
atklājās iespējas pārskatīt attiecīgo direktīvu par tabakas izstrādājumiem. Padome aicināja
Komisiju veikt sagatavošanās darbu iespējamam likumdošanas priekšlikumam.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_676_en.pdf
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4. Energoprodukti (naftas produkti, gāze, elektroenerģija, alternatīvā enerģija, aviācijas
degviela)
Naftas produktu akcīzes nodokļa pamatstruktūru Kopienā noteica 1992. gadā. Tāpat kā attiecībā
uz alkoholu un tabaku pretēji sākotnējiem plāniem (pilnīga saskaņošana) tika noteiktas vienīgi
minimālās likmes. Komisijas 1997. gada priekšlikumi tika pieņemti ar vērienīgiem grozījumiem
(Direktīva 2003/96/EK, izņēmuma noteikumi izklāstīti Direktīvā 2004/74/EK un Direktīvā
2004/75/EK).
Ar Komisijas 2000. gadā publicēto paziņojumu par aviācijas degvielas aplikšanu ar nodokli
(COM(2000)0110) tika panākts vienīgi tas, ka Direktīvā 2003/96/EK tika paredzēts obligāts
atbrīvojums no nodokļa tādu energoproduktu piegādēm, kurus izmanto kā aviācijas degvielu,
izņemot energoproduktus privātas, nekomerciālas aviācijas vajadzībām. Tādējādi pirmo reizi
tika ieviesti noteikumi, kas ļauj dalībvalstīm aplikt ar nodokli aviācijas degvielu iekšzemes
lidojumiem un – pamatojoties uz divpusējiem nolīgumiem – arī Kopienas iekšējiem lidojumiem.
2001. gadā tika ierosināti pasākumi biodegvielas izmantošanas veicināšanai (tostarp arī iespēja
piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi), kuri 2003. gadā tika pieņemti kā Direktīva
2003/30/EK.
5. PVN citiem degvielas veidiem
2002. gadā tika iesniegts priekšlikums par PVN piemērošanu dabasgāzei un elektroenerģijai,
kurā bija paredzēts, ka uzņēmumiem nodokļa maksāšanas vieta ir tā, kurā ir reģistrēts pircējs.
Gala lietotājiem tā būtu patēriņa vieta. Šis priekšlikums tagad ir pieņemts (Direktīva 2003/92/
EK).
6. Nesenās iniciatīvas
Komisijas jaunākā iniciatīva ir priekšlikums Energoproduktu nodokļu direktīvai
(COM(2011)0169), ar kuru iecerēts modernizēt noteikumus par nodokļu uzlikšanu
energoproduktiem. Tādējādi dalībvalstis varētu pārveidot visas savas nodokļu struktūras tā, lai
novirzītu nodokļu slogu no darbaspēka uz patēriņu, tādējādi veicinot izaugsmi un nodarbinātību.
2015. gada martā šis priekšlikums tika atsaukts.
D. Eiropas Parlamenta loma
1. Alkohola un tabakas izstrādājumu aplikšana ar nodokli
Parlaments 2002. gada rezolūcijā par ES nodokļu politiku kritizēja Komisijas politiku
attiecībā uz akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem un jo
īpaši iebilda pret augšupejošu saskaņošanu. 2009. gadā Parlaments gan atbalstīja pakāpenisku
nodokļa palielināšanu cigaretēm un citiem tabakas izstrādājumiem, tomēr nepiekrītot Komisijas
ierosinātajam nodokļa apmēram.
2. Naftas produktu un energoproduktu aplikšana ar nodokli
Parlaments 2002. gada rezolūcijā par nodokļu politiku pauda viedokli, ka “it īpaši
energoproduktu nozarē daudz plašāk jāpiemēro princips, ka maksā piesārņotājs”. Parlaments
2002. gada oktobrī sniedza labvēlīgu atzinumu par priekšlikumiem biodegvielas jomā un
pieņēma grozījumus, kuru mērķis bija nostiprināt šos priekšlikumus. Savukārt 2012. gadā
Parlaments pieņēma rezolūciju par Energoproduktu nodokļu direktīvas priekšlikumu, kurš vēlāk
tika atsaukts.
Dražen Rakić
11/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P7-TA-2012-136

	Netiešie nodokļi
	1. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
	2. Akcīzes nodoklis alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un energoproduktiem


