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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1557/2009, ko Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége
(Uzņēmējdarbības interešu aizsardzības apvienība) vārdā iesniedza 
Ungārijas valstspiederīgā Izabella Mészárosné Györvári, par mazo un vidējo 
uzņēmumu diskrimināciju Ungārijā un ES normu nepiemērošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka mazie un vidējie uzņēmumi Ungārijā ir pakļauti 
diskriminējošai attieksmei no Ungārijas varas iestāžu puses, kuras atšķirīgi piemēro spēkā 
esošos tiesību aktus par nodokļiem, finansējumu un publiskajiem iepirkumiem, tādējādi 
veicinot starptautisku uzņēmumu monopolu. Vēl lūgumraksta iesniedzēja kritizē banku 
attieksmi pret mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, apgalvojot, ka daudzi no tiem nevar iegūt 
finansējumu un galu galā bankrotē. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka Ungārijas varas 
iestādes ir pārmērīgi stingras attiecībā uz nodokļu atgūšanu no maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, bet ir pielaidīgas pret lielajiem uzņēmumiem, ja tie kavējas ar maksājumu. 
Viņa pieprasa Eiropas Parlamentam izmeklēt minētos aspektus un pieņemt rezolūciju, kurā 
tiktu noteikts Ungārijas varas iestāžu pienākums ievērot Eiropas normas attiecībā uz maziem 
un vidējiem uzņēmumiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 11. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 10. jūnijā

Lūgumraksts, kurā ir apkopoti lūgumraksta iesniedzējas uzskati un sūdzības, rada vairākus 
tiesību jautājumus par mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) situāciju Ungārijā 2009. gadā.
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Raksturojot vispārējo uzņēmumu situāciju Ungārijā, 2009. gada dati par MVU nozari liecina 
par lielāku mikrouzņēmumu īpatsvaru nekā vidēji ES, savukārt attiecīgi vidējo un mazo 
uzņēmumu īpatsvars bija mazāks.

MVU pienesums Ungārijas ekonomikā, kuru izsaka kā kopējās pievienotās vērtības īpatsvaru, 
bija zemāks nekā vidējais ES rādītājs. Savukārt MVU ieguldījums nodarbinātībā Ungārijā 
(71 %) bija augstāks nekā vidējais rādītājs Eiropā (67 %). MVU nozarē ir novērojamas 
būtiskas atšķirības: Ungārijā ir salīdzinoši liels mikrouzņēmumu skaits, kas arī veicina 
nodarbinātību (35 %), un tas ir lielāks nekā vidēji ES (30 %).

Lūgumrakstā ir norādīti vairāki konkrēti problēmjautājumi: vispirms banku finansējums 
uzņēmumiem. Lūgumrakstā ir sniegta informācija par aizdevuma līgumiem, kurus bankas ir 
vienpusēji lauzušas. Lai gan patērētājiem piešķirtajiem aizdevumiem ir piemērojami ES 
tiesību akti, nav izstrādāts īpašs Eiropas līmeņa regulējums, kas būtu piemērojams 
uzņēmumiem piešķirtiem aizdevumiem. Līdz ar to dalībvalstis var izstrādāt savus tiesību
aktus par aizdevumiem uzņēmumiem. Tāpēc šajā situācijā ir piemērojami dalībvalsts tiesību 
akti. Ja aizdevums tiek pārtraukts uz nepamatota vai netaisnīga bankas lēmuma pamata, 
uzņēmums var vērsties tiesā.

Vēl lūgumrakstā ir minēti neliela apjoma maksājumi un maksājumu neveikšana 
piegādātājiem, ja maksātājs ir liels uzņēmums. Komisija 2011. gada 16. februārī pieņēma 
jaunu direktīvu1 par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos. Jaunās direktīvas 
noteikumi cita starpā paredz:

 saskaņot periodu, kura laikā publiskās iestādes veic maksājumus uzņēmumiem. 
Publisko iestāžu pienākums ir norēķināties par iepirktajām precēm un pakalpojumiem 
30 dienu laikā vai ārkārtas situācijā 60 dienu laikā;

 brīvību slēgt līgumus par komercdarījumiem: uzņēmumu pienākums ir nomaksāt 
rēķinus 60 dienu laikā, ja vien netiek panākta cita vienošanās un tā ir taisnīga;

 automātisku tiesību piešķiršanu uzņēmumiem uz nokavējuma procentiem, kā arī 
iespēju saņemt fiksētu summu vismaz EUR 40 apjomā kā kompensāciju par atgūšanas 
izmaksām. Tie var pieprasīt arī saprātīgu kompensāciju par jebkādām citām atgūšanas 
izmaksām;

 palielināt likumisko nokavējuma procentu likmi, kas būs vismaz par 8 procentiem 
augstāka nekā Eiropas Centrālās bankas noteiktā pamatlikme. Publiskās iestādes 
nedrīkst noteikt zemāku maksājumu nokavējuma procentu likmi.

Turklāt dalībvalstis arī turpmāk var piemērot vai ieviest noteikumus, kas ir labvēlīgāki 
kreditoram nekā jaunās direktīvas noteikumi. Šī direktīva jātransponē dalībvalstu tiesību aktos 
vēlākais 2013. gada 16. martā.

Attiecībā uz uzņēmumu pārskatiem lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Ungārijas tiesību akti 
par uzņēmumu pārskatu publicēšanu ir diskriminējoši. Dažiem starptautiskiem uzņēmumiem 
tiek piešķirtas privilēģijas, nodarot kaitējumu Ungārijas MVU. Lai gan ES direktīvās par 
pārskatiem ir noteikts, ka uzņēmumu pienākums ir publicēt gada pārskatus, šīs prasības 
īstenošana, jo īpaši sodu noteikšana un piemērošana, ir Ungārijas varas iestāžu kompetencē. 

                                               
1 Direktīva 2011/7/ES.
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Tāpēc mēs aicinām lūgumraksta autorus vispirms vērsties pie valsts varas iestādēm.

Attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka reāli MVU nav 
iespējas piedalīties konkursu procedūrās, jo minētajās procedūrās drīkst piedalīties tikai 
noteikti darbuzņēmēji, kaut gan viņiem vajadzētu liegt dalību, ņemot vērā to negodīgo 
komercpraksi.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas pasūtītu pētījumu par laika posmu no 2006. līdz 2008. gadam, 
kurš tika pabeigts 2010. gadā, MVU kā galvenajiem darbuzņēmējiem piešķirtais publiskā 
iepirkuma līgumu apjoms bija vidēji par 60 % lielāks nekā ES noteiktā robežvērtība, proti, 
34 % no līgumu vērtības. Ungārijā 47 % no šo līgumu vērtības tika piešķirti MVU, un šis 
rādītājs ir daudz augstāks nekā vidējais ES rādītājs1.

Eiropas Komisija uzskata, ka ir ļoti svarīgi veicināt MVU piekļuvi publiskā iepirkuma 
līgumiem, un ir publicējusi vadlīnijas, kurās ir noteikts, kā spēkā esošais tiesiskais regulējums 
var tikt piemērots, lai atvieglotu MVU piekļuvi līgumiem, un apkopota dalībvalstu labākā 
prakse. Šis dokuments ir pieejams arī ungāru valodā2.

ES direktīvās par publiskajiem iepirkumiem3 ir ietverti vairāki obligāti izslēgšanas kritēriji 
(piemēram, korupcijā vai krāpšanā apsūdzēti uzņēmēji) un citi pēc izvēles piemērojami 
izslēgšanas kritēriji, kurus publiskās iestādes, kas piešķir līgumus, var pielietot, piemēram, 
pretendentu pārkāpumi vai ļoti negodīga profesionālā rīcība. Šie izslēgšanas kritēriji ir 
iekļauti Ungārijas „Valsts iepirkumu likumā”, un par to piemērošanu atbild atsevišķas 
iestādes, kuras slēdz līgumus.

Komisija var sākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalsti, ja tā pārkāpj ES tiesību aktus. 
Lūgumrakstā nav iekļauta informācija, kas ļautu Komisijai apsvērt šīs procedūras 
piemērošanu.

Visbeidzot, attiecībā uz nodokļu jautājumiem lūgumraksta iesniedzēja kritizē Ungārijas 
likumdošanu, saskaņā ar kuru varas iestādes var pieprasīt PVN summas atmaksu par attiecīgā 
uzņēmuma sniegtu pakalpojumu, pat ja tas vēl nav saņēmis atlīdzību.

Piemērojot Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 
62. un 63. pantu, nodokļu iestādes var pieprasīt uzņēmumam nodokļa samaksu pēc preču 
piegādes vai pakalpojumu sniegšanas, pat ja maksājumu var atlikt.

Saskaņā ar tās pašas direktīvas 90. pantu pilnīgas vai daļējas nemaksāšanas gadījumā pēc tam, 

                                               
1

Evaluation of SMEs’ Access to Public Procurement Markets in the EU [MVU piekļuves publiskā iepirkuma 
tirgiem ES novērtējums], Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD, nobeiguma ziņojums, 2010. gada septembris 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu 
valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru 
(OV L 134, 30.4.2004., 114.–240. lpp); Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta 
Direktīva 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, 
enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (OV L 134, 30.4.2004., 1.–113. lpp.).
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kad notikusi piegāde, atbilstoši dalībvalstu paredzētajiem noteikumiem attiecīgi samazina 
summu, kurai uzliek nodokli. Tomēr dalībvalstis var neievērot šo noteikumu.

Ņemot vērā iepriekš minētos noteikumus, lūgumrakstā raksturotā Ungārijas varas iestāžu 
prakse, ka PVN summas atmaksa tiek pieprasīta pirms rēķina nomaksas par pakalpojumu 
sniegšanu, nav uzskatāma par Direktīvas 2006/112/EK pārkāpumu. Rēķina neapmaksāšanas 
gadījumā var tikt samazināta ar PVN apliekamā summa atbilstoši dalībvalstu paredzētajiem 
nosacījumiem. Tomēr, tā kā dalībvalstis var neievērot šo noteikumu, to pienākums nav 
piedāvāt šādu samazinājumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūgumrakstā nav sniegta informācija, kas ļautu konstatēt minētās 
direktīvas pārkāpumu.

Lūgumrakstā nav norādīti Kopienas tiesību aktu pārkāpumi.

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 31. maijā

Komisijas komentāri
Ungārijas varas iestādes 2012. gada 21. aprīļa vēstulē ir sniegušas papildu informāciju.

Pēc 2010. gada vēlēšanām jaunā Ungārijas valdība ir īstenojusi vairākus pasākumus 
lūgumraksta iesniedzējas pausto problēmjautājumu risināšanai. Ungārijas varas iestādes 
apgalvo, ka nevienā no lūgumrakstā minētajiem gadījumiem Ungārijas valsts nav pārkāpusi 
nevienu ES tiesību aktu. Lūgumraksta iesniedzēja arī pauž atzinību par pašreizējās valdības 
centieniem uzlabot uzņēmējdarbības vidi, kas aprakstīti tās 2013. gada 5. februāra atbildē 
Lūgumrakstu komitejai.

Analizējot Ungārijas varas iestāžu atbildi un ņemot vērā tajā paustos argumentus, Komisija, 
tāpat kā iepriekš, joprojām uzskata, ka nav pierādījumu par to, ka Ungārijas valsts būtu 
pārkāpusi attiecīgos ES tiesību aktus.

Vēstulē pausti argumenti par vairākiem jautājumiem, uz kuriem sniegtas skaidras atbildes. 
Turpmāk minēti daži piemēri.

Negodīga vai krāpnieciska uzņēmējdarbības prakse

- (uzņēmumiem, kas patiesībā veic darbu, maksā tikai daļēji vai nemaksā vispār): Ungārijas 
varas iestādes ir īstenojušas pasākumus šīs problēmas risināšanai. Tie ietver rīcības plānu, kas 
palīdzēs nodrošināt faktisku samaksu MVU, kuri ir uzņēmējdarbības ķēdes pēdējais posms. 
Kopš 2012. gada ir ieviestas stingrākas ziņošanas prasības. Krāpniecisku uzņēmumu 
īpašniekiem 5 gadus ir liegts sākt jaunu uzņēmējdarbību;

- (publiskā iepirkuma procedūrās): uzņēmēji, kas īsteno šādu praksi, noteiktos apstākļos var 
tikt izslēgti no dalības atklātā konkursā, ja līgumslēdzēja iestāde to pamato ar atbilstošiem 
izslēgšanas iemesliem, kas noteikti Direktīvas 2004/18/EK 45. panta 2. punktā vai 
Direktīvas 2004/17/EK 54. panta 4. punktā. Tomēr šie izslēgšanas iemesli nav obligāti 
jānorāda paziņojumā par līgumu, un līgumslēdzēja iestāde jebkurā gadījumā var izvēlēties 
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neizslēgt uzņēmumus, kas īsteno šādu praksi. ES tiesību akti tiktu pārkāpti tikai tad, ja 
līgumslēdzēja iestāde paziņojumā par līgumu norādītu, ka konkursā nedrīkst piedalīties 
uzņēmumi, kas īsteno negodīgu vai krāpniecisku uzņēmējdarbības praksi, bet iepirkuma 
procedūrā šādus uzņēmumus neizslēgtu. Tas jāizvērtē katrā gadījumā atsevišķi.

PVN: lūgumraksta iesniedzēja kritizēja valsts tiesību aktus par PVN, kuros noteikts, ka 
obligāti jāmaksā rēķinā norādītais PVN, pat ja preču vai pakalpojumu saņēmējs šo rēķinu nav 
apmaksājis.

Tomēr šis noteikums nav pretrunā Eiropas kopējai PVN sistēmai. Lai gan PVN direktīvas 
(Direktīva 2006/112/EK) 90. panta 1. punktā noteikts, ka pilnīgas vai daļējas nemaksāšanas 
gadījumā attiecīgi jāsamazina summa, kurai uzliek nodokli, saskaņā ar 90. panta 2. punktu 
dalībvalstis var atkāpties no minētā noteikuma un šādos gadījumos pieprasīt PVN nomaksu 
pilnā apmērā.

Turklāt pēc Eiropas Savienības Tiesas 2011. gada 28. jūlija sprieduma lietā C-274/10 
Komisija/Ungārija Ungārijai bija jāatceļ noteikums, ar kuru nodokļu iestādēm tika liegts 
atmaksāt PVN priekšnodokli, ja nodokļa maksātājs nebija samaksājis par iepriekš veikto 
darījumu (ietverot PVN priekšnodokli). Tādējādi nodokļa maksātāji pašreiz var pieprasīt šāda 
nesamaksāta PVN priekšnodokļa atmaksu.

Attiecībā uz laikposmu, kurā pārmaksātais PVN jāatmaksā nodokļa maksātājiem, PVN 
direktīvas 183. pantā norādīts, ka dalībvalstis var noteikt šādas atmaksas nosacījumus. 
Ungārijas tiesību aktos minētie nosacījumi, par kuriem paziņojušas Ungārijas varas iestādes 
(atmaksa 75 dienu laikā; 30 un 45 dienu laikā, ja pārmaksātais PVN ir mazāks par 
HUF 1 miljonu (EUR 3400)), šķiet, tomēr nav pretrunā PVN direktīvai.

Valsts nodokļu un muitas birojs (NTCO): Ungārijas varas iestādes noraidīja apgalvojumus par 
NTCO metodēm un rīcību. Arī statistika apstiprina valdības viedokli.

MVU piekļuve finansējumam: valdība atzina problēmu, un ir īstenoti vairāki MVU atbalsta 
pasākumi. Tika paplašināta Széchenyi Card programma — tā vairs nav tikai konta pārtēriņa 
iespēja, bet gan iespēja MVU finansēt savus ieguldījumus un apgrozāmo kapitālu. Lai 
palielinātu MVU pieejamo finansējumu, 2011. gada decembrī tika parakstīta vienošanās ar 
komercbankām. JEREMIE programmas ietvaros 2011. gadā tika ieviesti jauni mikrokredītu 
veidi.


