
CM\1018345LV.doc PE528.185v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

31.1.2014

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0202/2013, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais E. J., par 
aplikšanu ar dubultu apgrozījuma nodokli, iegādājoties jaunu automobili

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs dzīvo Vācijā un ir tur iegādājies automobili. Transportlīdzekli 
galvenokārt izmantoja Austrijā. Lūgumraksta iesniedzējs tolaik nezināja, ka viņam vajadzēja 
automobili reģistrēt Austrijā, lai gan viņa galvenā dzīvesvieta ir Vācija. Tagad viņam ir 
jāmaksā apgrozījuma nodoklis Austrijā. Vācijas nodokļu iestādes nav gatavas atmaksāt Vācijā 
samaksāto apgrozījuma nodokli. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja saņemtajām 
konsultācijām šāda atmaksa nav iespējama, ja ir aizdomas par krāpšanu. Tomēr lūgumraksta 
iesniedzējs neuzskata, ka šādas aizdomas pastāv. Drīzāk šis ir nolaidības vai kļūdainas rīcības 
gadījums. Viņš vēlētos zināt, vai šajā gadījumā būtu iespējama atmaksa. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 6. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 31. janvārī

Noteikumi attiecībā uz jaunu transportlīdzekļu iegādi ir minēti PVN direktīvas1 2. panta 
1. punkta b) apakšpunkta ii) daļā un 2. panta 2. punktā. Gadījumā, kad tiek iegādāts jauns 
automobilis vai motocikls, kas tiek ievests citā dalībvalstī, PVN tiek piemērots galamērķa 

                                               
1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās 
vērtības nodokļa sistēmu, OV L 347, 11.12.2006.
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dalībvalstī (tā sauktā „iegāde Kopienas iekšienē”). Saskaņā ar PVN direktīvas 138. panta 
1. punktu un 2. punkta a) un b) apakšpunktu attiecīgā transportlīdzekļa piegāde Kopienas 
iekšienē ir atbrīvota no PVN izcelsmes dalībvalstī. 

Iepriekš minētās PVN direktīvas izpratnē transportlīdzeklis tiek uzskatīts par jaunu, ja tā 
piegādi veic sešu mēnešu laikā no dienas, kad sākta tā izmantošana, vai ja transportlīdzeklis ir 
nobraucis mazāk par 6000 kilometriem.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem dubulta aplikšana ar nodokli ir novērsta.

Gadījumā, ja Vācijā reģistrēts nodokļu maksātājs veic transportlīdzekļa piegādi personai, kas 
to ieved citā dalībvalstī (šajā gadījumā — Austrijā), sešu mēnešu laikā no dienas, kad sākta tā 
izmantošana, vai ja transportlīdzeklis ir nobraucis mazāk par 6000 kilometriem, PVN principā 
ir jāmaksā galamērķa dalībvalstī.

Ņemot vērā pieejamo informāciju, iepriekš minētos principus pienācīgi ir ievērojušas abas 
iesaistītās dalībvalstis (šajā gadījumā — Vācija un Austrija). 

Vācijas gadījumā attiecīgie nosacījumi minēti PVN likuma (Umsatzsteuersetz) 1.b panta 
3. punktā, 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 6.a panta 1. punktā. Saskaņā ar šiem 
nosacījumiem gadījumā, ja jauns transportlīdzeklis tiek ievests citā dalībvalstī, tā piegāde ir 
atbrīvota no PVN. Turklāt PVN likuma 25.a panta 7. daļas 1. punkta b) apakšpunktā ir 
noteikts, ka jaunu automobiļu piegāde Kopienas iekšienē ir atbrīvota no nodokļu uzlikšanas 
saskaņā ar peļņas daļas režīmu.

Austrijas gadījumā attiecīgie nosacījumi minēti PVN likuma (Anhang (Binnenmarkt) zum 
Umsatzsteuergesetz) pielikuma (Iekšējais tirgus) 1. panta 7., 8. un 9. punktā, kuros paredzēts, 
ka jauna transportlīdzekļa iegāde no citas dalībvalsts tiek aplikta ar nodokli Austrijā. 

Šķiet, ka problēmas izraisījusi vai nu pircēja rīcība, vai viņa nespēja pienācīgi pārbaudīt lietas 
apstākļus (nespēja pienācīgi informēt automašīnu tirgotāju un līgumā iekļaut atbilstīgus 
punktus), vai arī pārdevēja rīcība vai nespēja pienācīgi pārbaudīt lietas apstākļus (nespēja 
piemērot līgumā iekļautos noteikumus). 

Iespējams, ka nolūkā izvairīties no jebkāda riska Vācijas automašīnu tirgotāji pieprasa PVN 
summu kā iemaksu. Pēc tam, kad automašīnu tirgotājs no pircēja ir saņēmis vajadzīgos 
reģistrācijas dokumentus, kas izdoti citā dalībvalstī un apliecina, ka transportlīdzeklis pēc tam 
ievests citā dalībvalstī, automašīnu tirgotājs savam klientam atmaksā PVN summu.

Vācijas PVN likumā turklāt ir paredzēta iespēja labot kļūdainas PVN deklarācijas, kā arī 
noteiktās situācijās atgūt samaksāto PVN. 

Taču šis noteikti ir jautājums, kas jārisina starp valstu varas iestādēm un personu, kas faktiski 
deklarējusi un samaksājusi PVN šajās iestādēs, šajā gadījumā — automašīnu tirgotāju. Lai 
labotu kļūdas, ko iesaistītās puses pieļāvušas saistībā ar PVN, pircējam jāvēršas pie pārdevēja. 

Šis ir jautājums, kas jārisina starp līgumslēdzējām pusēm, tas neattiecas uz PVN direktīvas 
pienācīgu piemērošanu un tādējādi arī neietilpst Komisijas kompetencē.

Secinājums

Šķiet, ka šajā gadījumā Vācija nav pārkāpusi PVN noteikumus.


