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Temats: Lūgumraksts Nr. 1264/2009, ko uzņēmuma „Lessil JSC” vārdā iesniedza 
Bulgārijas valstspiederīgais D. D. un kam pievienoti 2 paraksti, par Bulgārijas 
nodokļu un PVN sistēmu un iespējamu neatbilstību piemērojamiem ES tiesību 
aktiem šajā jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz problēmām, kādas iepriekš minētajam uzņēmumam radās 
sakarā ar to, ka Bulgārijas varas iestādes nepiemēroja ES PVN direktīvas, īpaši Padomes 
Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Padomes Sesto 
direktīvu 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma 
nodokļiem. Saistībā ar minēto viņš norāda, ka pirms iestāšanās Bulgārijas PVN tiesību akti 
atļāva nodokļu iestādēm vairākos īpašos gadījumos liegt saņēmējam tiesības atskaitīt PVN 
saistībā ar nodokli apliktiem darījumiem un ka situācija kopš tā laika nav mainījusies. Tādēļ 
lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka Bulgārijas nodokļu iestādes pielāgotu savas administratīvās procedūras 
atbilstoši ES tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka administratīvā prakse, kas izstrādāta, piemērojot 
Bulgārijas likuma par PVN (turpmāk tekstā — „ZDDS”) 70. panta 5. punktu, ir pretrunā ar 
Eiropas Savienības izstrādātajiem noteikumiem.
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Šis nosacījums paredz, ka atskaitīšanas tiesības nepastāv attiecībā uz nodokli, par ko 
nelikumīgi (neatbilstoši) sagatavots rēķins. Saskaņā ar Bulgārijas varas iestāžu apgalvoto šāds 
gadījums ir, ja var konstatēt, ka operācija, kā rezultātā tika izdots rēķins, patiesībā nenotika. 
Administrācija nonāk pie šāda secinājuma, pamatojoties uz faktiem, kas savākti pārbaužu pie 
piegādātāja laikā (nodarbinātais personāls, personāla kvalifikācija, transportēšanas 
pierādījumi utt.).

Komisijas novērojumi

Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK1 (turpmāk tekstā — „PVN direktīva”) 203. panta 
nosacījumiem PVN maksā ikviena persona, kura PVN norāda rēķinā. 

Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa uzskata, ka atskaitīšanas tiesību īstenošana, kas paredzēta PVN 
direktīvas 168. panta a) punktā, attiecas tikai uz maksājamajiem nodokļiem, tas ir, nodokļiem, 
kas atbilst operācijai, kam uzliek PVN, vai nodokļiem, kas ir samaksāti atbilstošajā apmērā2. 
Atskaitīšanas tiesības neattiecas uz nodokli, kas maksājams tikai tāpēc, ka tas iekļauts rēķinā. 
Saskaņā ar Tiesas nospriesto šī interpretācija labāk ļauj novērst nodokļu nemaksāšanu, kas 
būtu vienkāršāka gadījumā, ja katru uzlikto nodokli varētu atskaitīt.

Tādējādi, ja preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, uz ko attiecas rēķins, netika veikta, 
pircējam vai saņēmējam nav tiesību atskaitīt PVN, kas norādīts uz iepriekš minētā rēķina. 
Tomēr, ja atskaitīšana notikusi, tā jākoriģē saskaņā ar PVN direktīvas 184. pantu3.

ZDDS 70. panta 5. punkts nodokļu administrācijai ļauj atteikt atskaitīšanas tiesības gadījumā, 
ja, pamatojoties uz tās savāktajiem pierādījumiem, tā secina, ka, darījums, par ko izrakstīts 
rēķins, netika veikts. Tāda attiecīgā valsts nosacījuma piemērošana, šķiet, nav pretrunā ar 
Eiropas Savienības noteikumiem PVN jomā. 

Tomēr Komisija nevar izteikt viedokli par to, vai darījuma nenotikšanas pierādījumi, uz ko 
konkrētā gadījumā, jo īpaši lūgumraksta iesniedzēja gadījumā, balstās administrācija, ir 
pietiekoši vai atbilstīgi. Šo novērtējumu var veikt tikai dalībvalsts nodokļu administrācija ar 
valsts tiesu iestāžu kontroli.

Visbeidzot, pretēji tam, ko apgalvo lūgumraksta iesniedzējs, valsts tiesību akti paredz 
koriģēšanas procedūras gadījumā, ja par nodokli neatbilstoši sagatavots rēķins. ZDDS 78., 
115. un 116. panti jāpiemēro, ja tiek mainīta summa, ko apliek ar nodokli, ja piegāde tiek 
anulēta vai ja rēķinu sagatavošanā ieviesusies kļūda.

Secinājumi

Lūgumraksta iesniedzēja norādītie fakti neļauj konstatēt Eiropas Savienības tiesību 
pārkāpumu.”
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