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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0629/2013, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgais 
Munday Richard Henry, par transportlīdzekļu dubultu aplikšanu ar nodokli

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd to, ka viņam divas reizes tika pieprasīts samaksāt PVN par to 
pašu transportlīdzekli, kas tika iegādāts vienā ES dalībvalstī un transportēts uz citu ES 
dalībvalsti. Viņš uzskata, ka tas ir pretrunā Sestajai PVN direktīvai, brīvās tirdzniecības 
noteikumiem un starptautiskajiem tiesību aktiem. Viņš lūdz izskatīt šo lietu un atmaksāt 
viņam naudu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 2. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Noteikumi par jaunu sauszemes transportlīdzekļu iegādi ir izklāstīti PVN direktīvas1 2. panta 
1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā un 2. panta 2. punktā. Gadījumos, kad jauns sauszemes 
transportlīdzeklis tiek pārdots pircējam, kas to plāno vest uz citu dalībvalsti, PVN par šo 
pirkumu ir jāmaksā galamērķa dalībvalstī („iegāde Kopienas iekšienē”). Saskaņā ar PVN 
direktīvas 138. panta 1. punktu un 2. punkta a) un b) apakšpunktu šādā transportlīdzekļa 
piegāde Kopienas iekšienē ir atbrīvota no PVN maksāšanas izcelsmes dalībvalstī.

                                               
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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Saskaņā ar PVN direktīvu transportlīdzeklis tiek uzskatīts par jaunu, ja piegādi veic sešos 
mēnešos no dienas, kad sākta tā izmantošana, vai ja tas ir nobraucis mazāk par 
6000 kilometriem.

Saskaņā ar ES tiesību aktiem dubulta aplikšana ar nodokli netiek pieļauta.

Gadījumos, kad, piemēram, Vācijā reģistrēts automašīnu izplatītājs piegādā jaunu motorizēto 
māju personai, kas to ved uz Apvienoto Karalisti, PVN būs jāmaksā Apvienotajā Karalistē.

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, iepriekš minētos principus ir pienācīgi ievērojušas abas 
iesaistītās dalībvalstis (šajā gadījumā — Vācija un Apvienotā Karaliste).

Vācijai ir jāpiemēro PVN likuma (Umsatzsteuersetz) 1.b panta 3. punkts, 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunkts un 6.a panta 1. punkts. Saskaņā ar šiem noteikumiem, ja jauns 
transportlīdzeklis tiek vests uz citu dalībvalsti, tā piegāde ir atbrīvota no PVN. Turklāt PVN 
likuma 25.a panta 7. punkta 1. apakšpunkta b) punkts paredz, ka, pamatojoties uz peļņas daļas 
režīmu, jaunu automobiļu piegāde Kopienas iekšienē netiek aplikta ar nodokli.

Apvienotajai Karalistei ir jāpiemēro 1994. gada Pievienotās vērtības nodokļa likuma 
10. iedaļa, kas paredz, ka ar PVN apliek jauna transportlīdzekļa iegādi citā dalībvalstī.

Šķiet, ka šajā konkrētajā gadījumā pirkuma dubultu aplikšanu ar nodokli ir izraisījusi vai nu 
pircēja, vai automašīnu izplatītāja rīcība vai pienācīgas rūpības trūkums (pircēja gadījumā —
automašīnu izplatītāja pienācīga neinformēšana un atbilstošas piezīmes neiekļaušana līgumā, 
automašīnu izplatītāja gadījumā — līguma noteikumu nepiemērošana).

Iespējams arī, ka Vācijas automašīnu izplatītājs pieprasīja PVN summu kā depozītu, lai 
novērstu jebkādu risku. Šādā gadījumā pircējs saņems PVN depozītu atpakaļ no automašīnu 
izplatītāja, kad viņš būs pierādījis, ka viņš ir atbilstoši paziņojis Apvienotās Karalistes 
iestādēm par jauno transportlīdzekli, kuru viņš ir atvedis uz Apvienoto Karalisti.

Jebkurā gadījumā Vācijas PVN pieļauj iespēju atsevišķos gadījumos labot kļūdainās PVN 
deklarācijas un līdz ar to atmaksāt attiecīgās summas. Tomēr šis jautājums ir savstarpēji 
jārisina attiecīgo valstu iestādēm un nodokļa maksātājam, kas ir faktiski deklarējis un 
samaksājis PVN šīm iestādēs, proti, attiecīgajam automašīnu izplatītājam. Lai labotu jebkādas 
iespējamās pircēja vai automašīnu izplatītāja kļūdas, kas pieļautas PVN maksāšanas jomā, 
pircējam ir jāvēršas pie attiecīgā automašīnu izplatītāja. Šādi jautājumi, kas jārisina 
līgumslēdzējām pusēm, neietilpst PVN direktīvas pienācīgas piemērošanas jomā un līdz ar 
to — Komisijas kompetencē.

Secinājums

Konkrētajā gadījumā, šķiet, ir jāizslēdz iespēja, ka Vācija vai Apvienotā Karaliste ir pārkāpusi 
PVN tiesību aktus.


