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Temats: Lūgumraksts Nr. 0274/2019, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais T. H., par 
nodokļu piemērošanu elektromobiļu uzlādei Somijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž nožēlu par Somijas 2019. gada 1. janvārī ieviesto nodokli 
elektromobiļu uzlādei darbvietā. Viņaprāt, tas neveicina labāku klimata politiku, jo attur 
cilvēkus no elektromobiļu iegādes un izmantošanas. 

Viņš arī pauž nožēlu par lielo nodokļa likmi mazemisiju gāzes transportlīdzekļiem, kas attur 
no to iegādes, un par dīzeļdzinēja mašīnām piemēroto augsto ekspluatācijas nodokli, kas 
mudina šo mašīnu īpašniekus braukt ar auto, nevis lietot sabiedrisko transportu vai 
velosipēdus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2019. gada 26. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2019. gada 30. septembrī

Saskaņā ar pašreizējiem ES tiesību aktiem tieša aplikšana ar nodokļiem pēc būtības ietilpst 
dalībvalstu kompetencē. Jomās, kurās ES sekundārie tiesību akti nav piemērojami, piemēram, 
attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokļiem, dalībvalstis ir kompetentas izstrādāt savas 
nodokļu sistēmas, ciktāl tās ievēro savas saistības saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību (LESD), un var lemt par to, ko un cik lielā mērā aplikt ar nodokļiem, kad uzlikt nodokli, 
kādā apmērā un kādā veidā. 

Lēmums ar nodokļiem apliekamajos ienākumos iekļaut fiksētu vērtību mantiskajai piemaksai 
saistībā ar iespēju darbvietā uzlādēt elektromobili nav uzskatāma par diskrimināciju pilsonības 
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vai dzīvesvietas dēļ un tas arī netraucē izmantot ar LESD garantētās brīvības. Tāpēc Komisijai 
nav nekāda pamatota iemesla sākt pienākumu neizpildes procedūru attiecībā uz konkrēto valsts 
tiesību normu vai kā citādi iejaukties lūgumraksta iesniedzēja vārdā.

Turklāt vieglajiem pasažieru automobiļiem piemērotie netiešie nodokļi ES līmenī netiek 
saskaņoti. Līdz ar to dalībvalstis var brīvi lemt par to, kā piemērot šādus nodokļus, ar 
nosacījumu, ka tās ievēro ES tiesību aktus. LESD 110. pantā ir aizliegts citu dalībvalstu 
ražojumiem tieši vai netieši uzlikt iekšējus diskriminējošus nodokļus, kas lielāki par tiem, kas 
tieši vai netieši uzlikti līdzīgiem vietējiem ražojumiem.

Nekas neliecina, ka Somijā gāzes un dīzeļdzinēja automobiļiem piemērotie nodokļi 
diskriminētu citu dalībvalstu automobiļus. Līdz ar to Komisija nevarēs veikt nekādas turpmākas 
darbības saistībā ar šo lūgumrakstu, jo nav konstatēts ES tiesību aktu pārkāpums. 

Jānorāda, ka Komisija ir nesen publicējusi novērtējumu1 pašreizējai Padomes Direktīvai 
2003/96/EK2 (Enerģijas nodokļu direktīva jeb END), ar ko paredz ES noteikumus par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem, kas tiek izmantoti kā motordegviela vai kurināmais, un 
elektroenerģijai. 

Ievēlētās Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politiskajās pamatnostādnēs3 ir 
norādīts, ka Komisija END pārskatīšanu uzskata par prioritāti. Jebkāda politikas priekšlikuma 
izstrādē būs jāveic visaptverošs ietekmes novērtējums, kā to paredz Komisijas labāka 
regulējuma pamatnostādnes4. 

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja iesniegto informāciju, ir jāsecina, ka nav nekādu 
liecību, ka Somija būtu pārkāpusi ES tiesību aktus. Līdz ar to Komisija nevarēs veikt nekādas 
turpmākas darbības saistībā ar šo lūgumrakstu.

Tomēr patlaban tiek stingrāk izvērtēts ES tiesiskais regulējums par nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem, kas tiek izmantoti kā motordegviela vai kurināmais, un elektroenerģijai, 
īstenojot Komisijas apņemšanos īstenot Eiropas zaļo kursu.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2020. gada 31. augustā

1 Komisijas ziņojums:Enerģijas nodokļu direktīvas novērtējums
2 Padomes Direktīva 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 283, 31.10.2003., 1. lpp.
3https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_lv.pdf
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive�_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_lv.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
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Komisijas apsvērumi

Pēc 2020. janvāra sanāksmes Lūgumrakstu komiteja pieprasīja informāciju Komisijai par 
Enerģijas nodokļu direktīvas5 pārskatīšanu un Eiropas zaļo kursu6.

Komisija šobrīd strādā pie minētās direktīvas iespējamas pārskatīšanas saskaņā ar Eiropas 
zaļā kursa iniciatīvu.

Jebkāda iespējama politikas priekšlikuma izstrādē būs jāveic visaptverošs ietekmes 
novērtējums, kā to paredz Komisijas labāka regulējuma pamatnostādnes7. Komisija, veicot 
ietekmes novērtējumu, novērtēs visus iespējamos politikas risinājumus, kas izstrādāti ar mērķi 
panākt progresu direktīvas un ES vispārējo mērķu īstenošanā. 

Šajā kontekstā drīzumā notiks tiešsaistes sabiedriskā apspriešana ar mērķi šajā procesā 
iesaistīt ieinteresētās personas un iedzīvotājus.

Turklāt ir jānorāda, ka Komisija 2018. gadā pieņēma tiesību akta priekšlikumu ar mērķi 
reformēt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmju sistēmu8. Šo priekšlikumu patlaban 
apspriež Padome. Ja to pieņems, tad dalībvalstīm būs lielāka elastība PVN likmju noteikšanā. 
Priekšlikumā ir arī paredzēta iespēja atbilstīgi zaļā kursa mērķiem piemērot samazinātu PVN 
nodokļa likmi vai pat nulles nodokļa likmi elektrotransportlīdzekļiem. Lai ieviestu šo tiesību 
aktu reformu, ir vajadzīgs vienprātīgs dalībvalstu lēmums. Padome patlaban apspriež šo 
jautājumu.

Secinājums

Šobrīd norit darbs pie minētā jautājuma, un tiek sagaidīts, ka 2021. gada jūnijā tiks iesniegts 
tiesību akta priekšlikums par Enerģijas nodokļu direktīvu. Padome patlaban apspriež tiesību 
akta priekšlikumu par PVN likmēm.

5 Padomes Direktīva 2003/96/EK (2003. gada 27. oktobris), kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu 
uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 283, 31.10.2003., 51.–
70. lpp.
6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
7https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-
how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_lv
8 COM(2018) 20 final.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_lv
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_lv

