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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0951/2004, ko „Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w 
Poznaniu” vārdā iesniedza Polijas valstspiederīgais Jan Dolezal , par Kopienas 
tiesību aktu pārkāpumiem, ko izraisa Polijas jaunie nodokļu noteikumi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Atsaucoties uz 2004. gada 11. martā pieņemtajiem Polijas jaunajiem nodokļu noteikumiem, 
kas ietekmē preces un pakalpojumus, lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka noteikumi attiecībā 
uz PVN garantijām ir īpaši stingri maziem un vidējiem uzņēmumiem un ka šie noteikumi 
pārkāpj esošos Kopienas tiesību aktus, it īpaši Padomes Sesto direktīvu 77/388/EK par to, kā 
saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2005. gada 18. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. februārī.

A. Lūgumraksts

1. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Polijas 2004. gada 11. marta PVN likumu (stājies 
spēkā no 2004. gada 1. maija) un īpaši uz tā 97. pantu (no 5. līdz 8. punktam). Minētais pants 
nosaka PVN pārpalikuma atmaksāšanas termiņa pagarinājumu līdz 180 dienām (pretstatā 
parastajam atmaksāšanas termiņam, kas ilgst līdz 60 dienām vai pat tikai līdz 25 dienām, ja ir 
izpildīti vairāki nosacījumi) noteiktiem nodokļu maksātājiem. Turklāt šajos noteikumos ir 
paredzēta „iespēja būt atbrīvotam no šī ierobežojuma, samaksājot drošības summu 
PLN 250 000”. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šie noteikumi ierobežo tirdzniecības 
brīvību Kopienas iekšienē un pārkāpj Kopienas tiesību aktus.
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B. Komisijas piebildes par lūgumrakstu  

B.1. Kopienas tiesību akti

2. Sestās PVN direktīvas1 18. pantā ir paredzēti noteikumi par tiesībām veikt PVN 
atskaitījumus. Šo noteikumu 4. punktā ir teikts:

„Ja kādam taksācijas periodam atļautā atskaitīšanas summa pārsniedz maksājamo PVN, 
dalībvalstis var vai nu veikt atmaksāšanu, vai arī pārnest pārpalikumu uz nākamo periodu 
saskaņā ar pašu pieņemtiem noteikumiem.

Tomēr dalībvalstis var atteikties veikt atmaksāšanu vai pārnešanu, ja pārpalikuma summa ir 
nenozīmīga.”

B.2. Polijas noteikumi

3. Polijas PVN likuma 87. pants (turpmāk tekstā „Likums”) nosaka, ka, ja kādam taksācijas 
periodam atskaitāmā PVN summa pārsniedz maksājamo nodokļa summu, nodokļu maksātājs 
var vai nu pieprasīt PVN pārpalikuma atmaksāšanu, vai arī pārnest šo pārpalikumu uz nākamo 
periodu. Pirmajā gadījumā nodokļu iestādēm jāveic atmaksāšana 60 dienu laikā no tās dienas, 
kad nodokļu maksātājs iesniedz nodokļu deklarāciju. Šis termiņš tiek samazināts līdz 
25 dienām, ja ir izpildīti noteikti nosacījumi (kas aprakstīti minētā panta 6. punktā). 

4. Tomēr Likuma 97. pants nosaka atmaksāšanas termiņa pagarinājumu līdz 180 dienām 
šādos divos gadījumos:

(i) nodokļu maksātājiem, kas sāk ar nodokli apliekamu darbību; 

(ii) nodokļu maksātājiem, kas ir iesākuši šādas darbības mazāk nekā 12 mēnešus pirms 
paziņojuma nodokļu dienestam par nodomu uzsākt piegādes vai iegādes Kopienas iekšienē.

5. Šis „pagarinātais” 180 dienu termiņš tiek atcelts tad, ja nodokļu maksātājs 12 mēnešu laikā 
ir regulāri iesniedzis nodokļu deklarācijas. Tādēļ tiek ņemtas vērā ne tikai PVN deklarācijas, 
bet arī visu citu nodokļu deklarācijas, kas attiecas uz valsts ieņēmumiem, arī iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa deklarācijas. 

6. Neatkarīgi no iepriekš minētā „pagarinātais” termiņš netiek piemērots, ja nodokļu 
maksātājs iemaksā drošības garantijas summu, sniedz nodrošinājumu vai bankas garantijas 
PLN 250 000 apmērā. Nodokļu maksātājs var griezties nodokļu dienestā, lai saņemtu nodokļu 
atbrīvojumu vai drošības summas vai garantijas atmaksu pēc tam, kad ir beidzies 12 mēnešu 
termiņš, kas aprakstīts iepriekš 5. punktā.

                                               
1 Padomes Sestā direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma 

nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 13.6.1977., 
1. lpp.). 
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B.3. EK Tiesas judikatūra

7. Eiropas Kopienu Tiesa savā spriedumā par „Garage Molenheide”1 ir saskārusies ar Sestās 
PVN direktīvas 18. panta 4. punkta interpretāciju. Šajā lietā EK Tiesa saskārās ar valsts 
pasākumiem, kas noteica profilaktisku aresta uzlikšanu PVN atmaksām, ja bija vai nu 
nopietni iemesli pieņēmumam par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, vai arī PVN parāds, 
kuru nodokļu iestāde bija pieprasījusi, bet nodokļu maksātājs šo parādu apstrīdēja.

8. Tiesa secināja, ka:

(i) līdzekļu aizturēšana, kas bija noteikta valsts tiesību aktos, nodrošināja „atgūšanas 
pasākumus”, ko neaizliedz Sestās PVN direktīvas 18. panta 4. punkts;

(ii) tomēr attiecībā uz šiem pasākumiem jāievēro proporcionalitātes princips, tādēļ tiem nav 
jābūt stingrākiem, nekā vajadzīgs, lai sasniegtu šo pasākumu mērķi; 

(iii) valsts tiesai ir jāpārbauda, vai attiecīgie pasākumi un veids, kādā kompetenta 
administratīvā iestāde tos piemēro, ir samērīgs.

9. Lietā Komisija/Itālija2 EK Tiesa atkal saskārās ar minētā noteikuma interpretāciju. 
Attiecīgā sprieduma 32. punktā un 33. punktā Tiesa nolēma šādi:

„32. No Sestās direktīvas 18. panta 4. punkta precīzi izteiktajiem noteikumiem un it īpaši no 
frāzes „saskaņā ar pašu pieņemtiem noteikumiem” ir skaidrs, ka dalībvalstīm ir zināma 
manevrēšanas brīvība, nosakot nosacījumus PVN pārpalikuma atmaksāšanai.

33. Tomēr, tā kā PVN pārpalikuma atmaksāšana ir viens no pamatnosacījumiem, kas 
nodrošina PVN kopējās sistēmas neitralitātes principa piemērošanu, dalībvalstu noteiktie 
nosacījumi nedrīkst graut šo principu, liekot nodokļu maksātājam pilnībā vai daļēji nest PVN 
nastu.”

C. Secinājums

10. Pamatojoties uz šiem nolēmumiem, šķiet, ka jautājums saistībā ar šo lūgumrakstu ir par 
to, vai Polijas pasākumi attiecībā uz „pagarināto” PVN pārpalikuma atmaksāšanas termiņu ir 
vai nav proporcionāli. Komisija sazināsies ar Polijas iestādēm, lai saņemtu iestāžu viedokli 
šajā jautājumā. Ņemot vērā šo informāciju, Komisija lems par turpmāk veicamajiem 
pasākumiem.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2006. gada 3. jūlijā.

Lūgumrakstu komitejas sanāksmē, kas notika 2006. gada 22.–23. februārī, tika nolemts 
pieprasīt no Nodokļu un muitas savienības ģenerāldirektorāta (ĢD TAXUD) papildu 
informāciju par šo lūgumrakstu. Minētās komitejas deputātus acīmredzot patiesi interesē ziņas 
                                               
1 1997. gada 18. decembra spriedums apvienotajās lietās C-286/94, C-340/95, C-401/95 un C-47/96.

2 Tiesas 2001. gada 25. oktobra spriedums lietā C-78/00.

Adlib Express Watermark



PE369.906REVIIIv01-00 4/5 CM\770864LV.doc

LV                            Ārējais tulkojums

par pašreizējo stāvokli Eiropas Komisijas veiktajā pārbaudē attiecībā uz Polijas Likumu par 
pievienotās vērtības nodokli. Tas ir tādēļ, ka lūgumraksta iesniedzējs J. Dolezal bija brīdinājis 
Parlamentu par iespējamu vispārēju minētā Likuma neatbilstību Sestajai PVN direktīvai, 
nesniedzot papildu informāciju par šo jautājumu1. 

ĢD TAXUD informē, ka tas pašlaik pārbauda ne vien Polijas PVN likumu, bet arī tos tiesību 
aktus par PVN, kas ir spēkā pārējās dalībvalstīs, kuras ir pievienojušās Eiropas Savienībai 
kopš 2004. gada 1. maija. Saistībā ar šo pārbaudi ĢD TAXUD ir pieprasījis dažām šīm 
dalībvalstīm sniegt informāciju par minēto tiesību aktu dažādiem īpašiem aspektiem. 

Ja ĢD TAXUD veikto uzraudzības pasākumu rezultātā tiks atklāts Kopienas tiesību aktu 
pārkāpums, Komisija uzņemsies savu līgumu sargātājas lomu, kas noteikta EK līguma 
211. pantā.

5. Komisijas papildu atbilde/informācija, kas saņemta 2007. gada 29. novembrī.

Eiropas Parlaments ir prasījis Komisijai ziņot par pašreizējo situāciju saistībā ar šo 
lūgumrakstu. Šajā sakarībā ĢD TAXUD norāda:

- ka 2006. gada 14. decembra atbildē uz Komisijas nosūtīto 2006. gada 18. oktobra oficiālā 
paziņojuma vēstuli Polijas iestādes izteica viedokli, ka Polijas tiesību akti saskan ar 
Kopienas tiesību aktiem; tādēļ ĢD TAXUD paredzēja turpināt pārkāpuma procedūru;

- ka 2007. gada 14. jūnijā Varšavā notika sanāksme par pārkāpumiem, kurā piedalījās ĢD 
TAXUD amatpersonas un Polijas iestāžu pārstāvji, kuri informēja Komisijas dienestus par 
to, ka, neskatoties uz atbildi oficiālā paziņojuma vēstulei, Polijas iestādes ir pieņēmušas 
Komisijas viedokli un tiek izstrādāts pašreizējo tiesību aktu grozījumu projekts;

- ka 2007. gada 27. augustā Polijas Pastāvīgajai pārstāvniecībai tika nosūtīta elektroniskā 
pasta vēstule ar jautājumiem par tiesību aktu projekta pašreizējo stāvokli;

- ka 2007. gada 31. augustā Polijas iestādes atbildēja, ka minētajam projektam ir paredzēta 
izskatīšana otrajā lasījumā parlamentā, bet atbildē nebija norādīts konkrēts termiņš;

- ka, ņemot vērā šo pēdējo atbildi, Komisijas dienesti paredz turpināt procedūru, nosūtot 
papildu oficiālā paziņojuma vēstuli.

6. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

Eiropas Parlaments ir lūdzis Komisijai ziņot par pašreizējo situāciju saistībā ar šo 
lūgumrakstu. Šajā sakarā Komisija apstiprina:

                                               
1 Pēc tam J. Dolezal arī nāca klajā ar Polijas PVN likuma īpašu aspektu, kas, pēc viņa domām, var izraisīt 

Kopienas tiesību aktu pārkāpumu. Komisija jau ir saskārusies ar šo aspektu savā pirmajā, 2005. gada 
19. septembra, paziņojumā par šo lūgumrakstu.
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- ka 2008. gada 1. februārī Komisija nosūtīja papildu oficiālu paziņojuma vēstuli, norādot, 
ka Polijas PVN likuma 95. panta 7. punkts attiecībā uz drošības summu PLN 250.000 
(EUR 62.000), lai izvairītos no 180 dienu atmaksas perioda piemērošanas, kā to paredz šīs 
pašas normas 5. punkts, kuru Valsts Kase piemēroja neatkarīgi no faktiskā riska un 
iesaistītā nodokļu maksātāja lieluma un apstākļiem, neatbilst Kopienas tiesību aktiem;

- ka 2008. gada 1. aprīlī Polijas institūcijas sniedza atbildi uz oficiālo paziņojuma vēstuli, 
norādot, ka 180 dienu PVN atmaksas periodu pašu par sevi nevar uzskatīt par 
neproporcionālu. Viņi arī informēja, ka procedūras jaunās sistēmas ieviešanai jau tiek 
gatavotas;

- ka Eiropas Kopienu Tiesa 2008. gada 10. jūlija spriedumā lietā C-25/07 (Alicja 
Sosnowska) norādīja, ka Polijas tiesību normas, kuras no 60 līdz 180 dienām pagarina 
periodu, kurā valsts nodokļu iestādes atmaksā PVN pārpalikumu noteiktai nodokļu 
maksātāju kategorijai, ja šīs personas nav iemaksājušas drošības naudu PLN 250.000, 
neatbilst Sestajai PVN direktīvai un proporcionalitātes principam;

- ka 2008. gada 15. decembrī Komisijas dienesti nosūtīja Polijas valsts iestādēm 
administratīva satura vēstuli, kurā lūdza sniegt sīku informāciju (ar likumdošanas 
tekstiem) par pasākumiem, kas paredzēti EK tiesību normu ievērošanai atbilstoši Tiesas 
interpretācijai Lietā C-25/07;

- ka 2009. gada 10. februārī Polijas institūcijas paziņoja Komisijai, ka Polijas PVN likuma 
97. panta 5.-8. punkts ir atcelts ar 2008. gada 7. novembra grozījumiem (Journal of Law
28.11.08, Nr. 209 pos. 1320) Šobrīd vairs nav prasības iemaksāt drošības naudu, lai 
izvairītos no 180 dienu PVN atmaksas perioda piemērošanas. Grozījumi stājās spēkā 
2008. gada 1. decembrī. 

Ņemot vērā šo pēdējo atbildi, Komisija paredz ieteikt slēgt pārkāpumu procedūru 
(IN/C/06/2319).
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