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Lūgumrakstu komiteja

25.01.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0497/2006, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais 
R. Chamberlain, par tabakas importu no Francijas uz Apvienoto Karalisti un ar to 
saistīto viņa transporta līdzekļa konfiskāciju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēju un viņa partneri Francijā pie ieejas Eirotunelī apturēja Lielbritānijas 
muitas ierēdņi un jautāja par tabakas daudzumu, ko viņi pirkuši Beļģijā savām un ģimenes 
vajadzībām. Lūgumraksta iesniedzējs uzsver, ka viņiem nedeva iespēju samaksāt nodokli par 
precēm, kas tā vietā tika konfiscētas. Turklāt tika konfiscēta arī viņu automašīna.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 7. novembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde saņemta 2007. gada 25. janvārī

Fakti
Lūgumraksta iesniedzējs apmeklēja Franciju. Atgriežoties atpakaļ Apvienotajā Karalistē, 
2006. gada 27. aprīlī viņu pie Eirotuneļa apturēja Viņas majestātes Ieņēmumu un muitas 
pārvalde. Tabaka, ko viņš un viņa sieva veda pašu un ģimenes vajadzībām, tika konfiscēta 
kopā ar viņu transporta līdzekli. Lūgumrakstā viņš norādīja, ka viņam nepiedāvāja iespēju
samaksāt Apvienotās Karalistes nodokli par tabaku.

EK noteikumi
Lai atvieglotu tabakas un alkoholisko dzērienu – preču, kurām vairumā dalībvalstu ir augsti 
nodokļi, un tādējādi tās ir sevišķi nenodrošinātas pret krāpšanu – brīvu kustību, dalībvalstis 
vienojušās par kopējiem noteikumiem, kas izklāstīti Kopienas tiesību aktos (sevišķi, 
Direktīvā 92/12/EEK). Šīs sistēmas pamatā ir princips, ka šīs preces jāapliek ar nodokli valstī, 
kurā tās paredzēts patērēt. 
Izņēmums ir tabaka un alkohols, ko iegādājušās privātpersonas savām vajadzībām (tas 
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nozīmē, ka preces jāpatērē pircējam pašam vai jāpiedāvā trešām pusēm, neko nesaņemot 
pretī), ja pircējs pats preces arī pārvadā.

Šādos gadījumos Direktīvas 92/12/EEK 8. pantā paredzēts, ka akcīzes nodokļi tiek maksāti 
dalībvalstī, kurā preces iegādātas. Dalībvalstīs, uz kuru preces vēlāk tiek transportētas, nav 
jāmaksā nekādi papildu nodokļi vai nodevas. Nav vajadzīgas ne deklarācijas, ne citas 
formalitātes. Konkrētāk runājot, nav ierobežota preču daudzuma, cik drīkst pirkt un 
transportēt šādā veidā, ja vien, protams, visas preces paredzētas vienīgi pircēja „paša 
vajadzībām”.1 Tomēr, ja preces tiek glabātas kādām citām vajadzībām, nevis pircēja „paša 
vajadzībām”, akcīzes nodokļi jāmaksā galamērķa dalībvalstī.

Tā kā pastāv šī atšķirība starp precēm, kas tiek glabātas „paša vajadzībām”, un citām 
vajadzībām glabātajām precēm, dalībvalstu iestādēm dažreiz vajadzēs noteikt, vai konkrētas 
preces tiešām tiek glabātas „paša vajadzībām”, vai glabātāja mērķis faktiski ir kaut kas cits. 
Direktīvas 92/12/EEK noteikumos pieprasīts, lai iestādes šo novērtējumu veic, ievērojot visus 
atbilstošos apstākļus konkrētajā gadījumā. Tomēr, un jo īpaši, tās nevar pamatot savus 
slēdzienus tikai ar preču daudzumu. 

Tomēr tās var ņemt vērā daudzumu kā vienu no vairākiem aspektiem vispārējā novērtējumā. 
Ja tā tiek darīts, Kopienas noteikumi (Direktīvas 92/12/EEK 9. panta 2. punkts) atļauj 
dalībvalstīm piemērot noteiktus kontrolskaitļus: ja preču daudzums pārsniedz šo skaitli, to var 
uzskatīt kā norādījumu, ka preces nav paredzētas patiesām „paša vajadzībām”. No otras 
puses, ja preču daudzums ir mazāks par šo skaitli, tas var norādīt uz pretējo. Apvienotā 
Karaliste izmanto šādus indikatīvus skaitļus. Cik zināms, pašlaik piemērotie kontrolskaitļi ir, 
piemēram, 3200 cigaretes, 3 kilogrami tabakas, 110 litri alus un 90 litri vīna.

Ja konstatē, ka personai pieder preces citiem mērķiem, nevis paša vajadzībām, un tā nav 
ievērojusi EK noteikumos noteiktās „komerciālo” pārvadājumu procedūras, dalībvalstij ir 
tiesības piemērot sankcijas pret šādu noteikumiem neatbilstošu preču pārvadāšanu. Tomēr no 
Kopienas tiesībās nostiprinātā vispārējā principa izriet, ka jebkurai šādai sankcijai jābūt 
samērīgai, t.i., tai jābūt nepieciešamai un tā nedrīkst pārsniegt prasīto, lai sasniegtu mērķi (kas 
šajā gadījumā ir nodokļu noteikumu ievērošanas nodrošināšana).

Lūgumrakstā minētā situācija attiecas uz Apvienotās Karalistes muitas un akcīzes nodokļa 
administrēšanas politiku pret privātpersonām, kas ierodas Apvienotajā Karalistē ar precēm, 
par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis (alkoholiskie dzērieni un tabaka), kuras ir nopirktas un 
nodoklis par kurām samaksāts citās dalībvalstīs. Saskaņā ar Kopienas tiesībām
(Direktīva 92/12/EEK) privātpersonas vienā dalībvalstī var iegādāties jebkuru daudzumu šādu 
akcīzes preču un vest preces uz citu dalībvalsti, nekārtojot nekādas formalitātes un nemaksājot 
akcīzes nodokli otrā valstī, ar nosacījumu, ka preces paredzētas tikai personiskai lietošanai (ar 
to saprotot, ka preces paredzētas īpašnieka paša patēriņam vai viņš tās dāvinās citiem kā 
dāvanas, nesaņemot neko pretī). No otras puses, ja šādas preces tiek glabātas citiem mērķiem, 
nevis „paša vajadzībām”, akcīzes nodoklis jāmaksā otrā dalībvalstī.

Pamats

  
1 Lūdzu, tomēr ievērojiet, ka noteikti absolūtie ierobežojumi var attiekties uz kādām jaunajām 
dalībvalstīm, kas Kopienai pievienojušās kopš 2004. gada.
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Ievērojot daudzās sūdzības (reģistrētas 2001. gadā), kas liecina par problēmām, kuras līdzīgas 
lūgumraksta iesniedzēja izvirzītajām, Komisija ierosinājusi pārkāpuma procedūru saskaņā ar 
EK 226. pantu. Pēc pamatīgas izmeklēšanas Komisija nonākusi pie slēdziena, ka Apvienotās 
Karalistes sankciju režīms dažos aspektos ir nesamērīgs (un līdz ar to pretrunā ar Kopienas 
tiesību principiem). Komisija uzskata, ka sistemātiska iesaistīto akcīzes preču konfiskācija 
(un, kur piemērojams, preču pārvadāšanai izmantotā transportlīdzekļa konfiskācija) bijusi
nesamērīga sankcija situācijās, kad preces, kaut arī glabātas nolūkiem, kas nav īpašnieka 
„paša vajadzības”, kā definēts iepriekš, un tādējādi jāapliek ar akcīzes nodokli Apvienotajā 
Karalistē, tomēr netika glabātas peļņas iegūšanas nolūkiem, un kad nav spēkā citi vainu 
pastiprinoši apstākļi.

Līdz ar to Komisija 2004. gada 7. jūlijā nolēma iesniegt Apvienotajai Karalistei argumentētu
atzinumu un 2004. gada 20. oktobrī nodot lietu izskatīšanai Eiropas Tiesā. 

Ievērojot šo lēmumu, Apvienotās Karalistes iestādes izvirzīja priekšlikumus par politikas 
maiņu, un Komisija tos izskatīja. Šī gada martā Apvienotā Karaliste ieviesa nepieciešamās 
pārmaiņas, kas ļāva Komisijai noslēgt pārkāpuma procedūru.

Secinājums
Tā kā lūgumraksts nesatur informāciju, kas Komisijai ļautu lūgumraksta iesniedzēja situāciju 
novērtēt pareizi, Komisija nolēma sazināties ar Apvienotās Karalistes pastāvīgo 
pārstāvniecību, lai noskaidrotu lūgumraksta iesniedzēju situāciju un pārbaudītu Viņas 
Majestātes Ieņēmumu un muitas pārvaldes jaunās politikas atbilstību EK noteikumiem. 
Lūgumrakstu komiteja tiks informēta par šīs pārbaudes rezultātiem.


