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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0418/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Danuta Wilinska, par 
Polijas nodokļu likumu neatbilstību nosacījumiem, ko ietver Padomes Pirmā Direktīva 
67/227/EEK par dalībvalstu tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem saskaņošanu un 
Padomes Sestā Direktīva 77/388/EEC par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par 
apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota 
aprēķinu bāze.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Polijas nodokļu likumu nosacījumi neatbilst ES PVN 
direktīvām, un it īpaši norāda uz Pirmās Direktīvas 2. pantu, kas nosaka, ka pievienotās 
vērtības nodokļa kopējās sistēmas princips ir piemērot precēm un pakalpojumiem vispārēju 
nodokli par patēriņu, kas būtu tieši proporcionāls preču un pakalpojumu cenai neatkarīgi no 
darījumu skaita, kas veikti ražošanas un izplatīšanas procesos pirms stadijas, kurā uzliek 
nodokli, un uz Septītās Direktīvas 17. pantu par nodokļu iekasēšanas tiesību izcelsmi un 
apmēru. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja, kura sevi uzskata par šīs neatbilstības upuri, aicina 
Eiropas Parlamentu izmeklēt šajā lūgumrakstā izklāstītos faktus.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 28. septembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, saņemta 2007. gada 28. februārī.

Lūgumraksts

Valsts tiesiskais regulējums

1. Saskaņā ar Polijas PVN likuma1 (turpmāk tekstā „Likums”) 43. panta 1. punkta 
2. apakšpunktu un atbilstoši šī paša panta 2. punktam, ēkas vai kādas tās daļas 

  
1 2004. gada 11. marta „Preču un pakalpojumu nodokļu likums".
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pārdošanas gadījumā, ko veikusi ar nodokļiem apliekama persona, nav jāmaksā PVN, ja 
pārdevējs nav drīkstējis atskaitīt ēkas iegūšanas brīdī samaksāto PVN.

2. Tomēr, saskaņā ar Likuma 43. panta 6. punktu atbrīvojums no nodokļa nav spēkā, ja 
pārdevējam saistībā ar darbiem ēkā ir bijuši izdevumi, kas pārsniedz 30 % no tās 
vērtības, un ja šis pārdevējs:

(i) ir varējis atskaitīt par darbiem iekasēto PVN;
(ii) ēku ir izmantojis ar nodokli apliekamām darbībām ne mazāk kā piecus gadus.

3. Likuma 109. panta 5. punkts nosaka, ka gadījumos, kad ar nodokli apliekamā persona ir 
iesniegusi nodokļu deklarāciju, kur norādītā atskaitāmā PVN summa ir lielāka nekā 
summa, ko šai personai ir tiesības saņemt, nodokļu iestāde nosaka pareizo atskaitāmā 
PVN summu un uzliek „papildu nodokli” 30 % apmērā no pārsniegtā apjoma.

Fakti

4. Lūgumraksta iesniedzēja ir Polijas pilsone, kas šajā dalībvalstī vada privātu uzņēmumu 
(turpmāk tekstā „Uzņēmums”). Uzņēmums ir ar PVN apliekama juridiska persona. 

5. 2005. gadā Uzņēmums iegādājās nekustamo īpašumu; pirkums tika reģistrēts kā 
Uzņēmuma saimnieciskā darbība. Pārdevējs notariāli apliecināja, ka Polijas PVN likuma 
nosacījumi, kas jāizpilda, lai saņemtu atbrīvojumu no PVN maksāšanas, netika izpildīti. 
Tā pamatā bija fakts, ka pārdevējs īpašumā bija veicis darbus, kuru vērtība pārsniedz 
30 % no īpašuma vērtības, un pēc tam bija atskaitījis par tiem iekasēto nodokli.

6. Līdz ar to PVN iekasēja pārdevējs un vēlāk atskaitīja Uzņēmums. Taču vēlāk veiktajā 
nodokļu auditā nodokļu iestādes secināja, ka īpašumā veiktie darbi faktiski nepārsniedza 
30 % no tā vērtības. Tādējādi ēkas pārdošana atbilst visiem nosacījumiem un var saņemt 
atbrīvojumu no PVN maksāšanas. 

7. Pēc audita Uzņēmumam bija:
(i) jāatmaksā nodokļu iestādēm PVN, kas tika atskaitīts nekustamā īpašuma iegādes 

brīdī;
(ii) jāsamaksā 3. punktā minētais papildu nodoklis.

8. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Likuma 43. panta 1., 2. un 6. punktā noteiktais 
atbrīvojums no nodokļiem ir pretrunā ar Kopienas likumdošanu, jo netiek ievērots 
tiesiskās noteiktības princips. Tā iemesls ir fakts, ka nekustamā īpašuma pircējam ir 
jāpaļaujas uz pārdevēja apgalvojumiem par atbrīvojuma no PVN maksāšanas 
piemērošanu, un nav nekādu reālu iespēju pārbaudīt šo apgalvojumu pareizību.

9. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Likuma 109. panta 5. punktā noteiktais 
papildu nodoklis 30 % apmērā ir Kopienas tiesību aktu pārkāpums. Šim nosacījumam 
nav nekāda pamatojuma saskaņotajos Kopienas noteikumos par PVN, un tas 
nepārprotami ir nesamērīgs.
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Kopienas tiesību akti

10. Sestās Direktīvas1, 13. panta B daļas c) apakšpunkts, kas ir Kopienas PVN 
likumdošanas pamatā, nosaka:

„Ciktāl tas nav pretrunā ar citiem Kopienas noteikumiem, dalībvalstis atbrīvo tālāk 
minētās darbības atbilstīgi noteikumiem ko tās pieņem, lai nodrošinātu pareizu un
godīgu šo atbrīvojumu piemērošanu un lai nepieļautu nekādu nodokļu nemaksāšanu, 
apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu:
(…)
(c) preču piegādes, ko pilnībā izmanto darbībai, kurai atbrīvojums piešķirts atbilstīgi 
šīm pantam vai 28. panta 3. punkta b) apakšpunktam, ja šīs preces nav radījušas 
atskaitīšanas tiesības, vai tādu preču piegādes, par kuru iegādi vai ražošanu 17. panta 
6. punkta dēļ pievienotās vērtības nodoklis nav kļuvis atskaitāms;
(…)".

11. Sestās Direktīvas 22. pants nosaka „ar nodokli apliekamo personu pienākumus”. 
Saskaņā ar 22. panta 4. punkta (a) un (b) apakšpunktiem, ikviena ar nodokli apliekama 
persona iesniedz deklarāciju ar informāciju, kas nepieciešama par iekasējamu kļuvušā 
nodokļa un veicamo atskaitījumu aprēķināšanai.

12. Direktīva īpaši nenosaka nekādus papildu nodokļus, kas būtu jāpiemēro ar nodokli 
apliekamām personām, kas nav iesniegušas pareizu PVN deklarāciju. Tomēr Direktīvas 
22. panta 8. punkts dalībvalstīm ļauj uzlikt „citus pienākumus, ko tās uzskata par 
vajadzīgiem, lai pareizi uzliktu un iekasētu nodokļus un novērstu krāpšanu”, ciktāl tas 
nav pretrunā ar vienlīdzīgu attieksmi pret nodokļa maksātāja veiktajiem iekšējiem 
darījumiem un darījumiem starp dalībvalstīm un ar nosacījumu, ka šie darījumi nerada 
formalitātes robežpārejas punktos.

Komisijas nostāja

Atbrīvojums no nodokļiem nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā

13. Komisija norāda, ka samērā bieži preču vai pakalpojumu piegādes gadījumā pareiza 
PVN procedūra ir atkarīga no noteiktiem faktoriem, kurus izvērtē un zina tikai 
piegādātājs. Neatkarīgi no tā, vai tas darbojas kā ar nodokli apliekama vai neapliekama 
persona, kā šādu situāciju piemērus var minēt piegādātāja darbības vietu vai tā statusu –
sabiedriska organizācija vai uzņēmums, kas ir PVN maksātājs.

  
1 Padomes 1977. gada 17. maija Sestā Direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti 

par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma : vienota aprēķinu bāze 
(13.06.1977., OV L 145, 1. lpp.).
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14. Attiecībā uz Sestās Direktīvas 13. panta B daļas (c) punktā noteikto atbrīvojumu, jāsaka, 
ka minētā nosacījuma piemērošana ir atkarīga no apstākļiem, kas attiecas uz piegādātāja 
darbības jomu. Patiesi, tikai viņš pats var izvērtēt, vai viņam bija vai nebija tiesības 
atskaitīt PVN, kas samaksāts preces iegūšanas brīdī, savukārt pircējam ir jāpaļaujas uz 
piegādātāja teikto.

14bis. Protams, dalībvalstīm būs jāievieš mehānisms, kā koriģēt jebkuras nepamatoti iekasētu 
nodokļu summas gadījumos, kad piegādātājs iesniedzis nepareizu deklarāciju. Šeit 
jāatsaucas uz 16. punktu un nākamajiem punktiem turpmāk tekstā.

15. Neskatoties uz iepriekš minēto, Komisija ierosina, ka saistībā ar šo lūgumrakstu ir kļuvis 
skaidrs, ka noteiktas pašreizējās Polijas PVN sistēmas daļas, kas attiecas uz nekustamā 
īpašuma pārdošanu, pilnībā neatbilst Sestās Direktīvas nosacījumiem. Šī iemesla dēļ 
Komisijas dienesti sazināsies ar Polijas iestādēm, lai pieprasītu vairāk informācijas par 
šo jautājumu.

PVN atskaitījumu koriģēšana

16. Attiecībā uz šo otro elementu jāņem vērā, ka Eiropas Kopienu Tiesa vairākos 
spriedumos jau ir noteikusi, ka tiesības atskaitīt PVN var izmantot tikai attiecībā uz 
patiešām maksājamiem nodokļiem. Tādēļ, gadījumos, kad PVN ir iekasēts kļūdaini, 
pircējam nav tiesību atskaitīt nodokli, neskatoties uz to, vai viņš piegādātājam nodokli ir 
samaksājis vai nav1. Šādos apstākļos nodokļu iestādēm ir tiesības koriģēt jebkuru 
nepareizi atskaitītu summu.

17. Tomēr valsts tiesiskajam regulējumam ir jāparedz kļūdaini iekasēto summu koriģēšana. 
Tas nozīmē, ka piegādātājam ir jāatmaksā pircējam nepareizi iekasētā summa un ka 
nodokļu iestādēm šī summa ir jāatmaksā piegādātājam2. Tādējādi atskaitījuma 
koriģēšana pircējam neradīs nekādus finansiālus zaudējumus.

17bis. Komisijas dienesti sazināsies ar Polijas iestādēm, lai pieprasītu informāciju par kļūdaini 
iekasēto summu koriģēšanas mehānismiem. Patiesi, lai gan Sestā Direktīva šādus 
mehānismus neparedz, precedentu tiesības nosaka, ka dalībvalstīm tādi ir jānodrošina.

Papildu nodoklis 30 % apmērā

18. Likuma 109. panta 5. punktā noteiktais papildu nodoklis 30 % apmērā ir pašlaik Tiesā 
izskatāmā iepriekšējā jautājuma priekšmets3. Šīs lietas rakstiskajās piezīmēs Komisija 
ierosina:

(i) Sestā Direktīva principā neaizliedz šādu pasākumu, kas ietver papildu nodokli, kas 
paredzēts kā sods par neizpildītu pienākumu iesniegt pareizu PVN deklarāciju, kā arī 
lai novērstu neprecizitātes PVN deklarācijās;

(ii) tomēr šādam pasākumam ir jāpiemēro proporcionalitātes princips;
  

1 Sk. inter alia Eiropas Kopienu Tiesas 1989. gada 13. decembra spriedumu lietā C-342/87, Genius Holding.
2 Sk. ģenerāladvokātes E. Sharpston 2006. gada 8. jūnija atzinumu lietā C-35/05 65. punktu.
3 Lieta C-168/06, Ceramika Parady.
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(iii) valsts tiesai ir jānosaka, vai attiecīgais pasākums un veids, kādā kompetenta 
administratīvā iestāde to piemēro, ir samērīgs; šajā sakarā valsts tiesai, inter alia, ir 
jāņem vērā arī:
- tas, vai papildu nodokļa piemērošanā ir vai nav ņemta vērā sodāmo neprecizitāšu 

ietekme uz budžetu;
- tas, vai ir vai nav bijis patiess nolūks un mērķis maldināt nodokļu iestādes un 

pārkāpt nodokļu maksāšanas noteikumus.

19. Tomēr jānorāda, ka strīdi par šo Tiesā izskatāmo jautājumu jau ir bijuši arī pirms Polijas 
pievienošanās Eiropas Savienībai. Tādēļ pastāv liela iespējamība, ka Eiropas Kopienu 
Tiesa nolems, ka tai nav tiesību atbildēt uz attiecīgās valsts tiesas uzdotajiem 
jautājumiem.

20. Tādēļ Komisija negaidīs spriedumu iepriekš minētajā lietā. Gluži pretēji, tā drīzumā 
sazināsies ar Polijas iestādēm, lai pieprasītu informāciju par šo jautājumu.

Secinājums

Komisija sazināsies ar Polijas iestādēm, lai pieprasītu informāciju:

(i) par atbrīvojumu no PVN maksāšanas nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumos;
(ii) par kļūdaini iekasēto naudas summu koriģēšanas mehānismu; un

(iii) par Polijas PVN likuma 109. panta 5. punktā noteikto papildu nodokli 30 % apmērā.

un informēs komiteju par izdarītajiem secinājumiem.
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