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Temats: Lūgumraksts Nr. 1574/2009, ko iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgā Cheryl 
Collier, par Bulgārijas varas iestāžu diskrimināciju pret ārvalstu namīpašniekiem 
saistībā ar pašvaldības nodokļu maksāšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka ārvalstnieki, kas vēlas nopirkt zemi Bulgārijā, to var 
izdarīt tikai uzņēmuma vārdā. Šī iemesla dēļ lūgumraksta iesniedzēja nodibināja ieguldījumu 
uzņēmumu, lai iegādātos vasaras māju Kostaricā Melnās jūras piekrastē Bulgārijā. 
Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas, ka uz uzņēmumiem attiecas daudz lielāki renovācijas un citi 
pašvaldības nodokļi nekā uz privātpersonām un, tā kā ārvalstnieki var iegādāties zemi tikai 
iepriekš aprakstītajā veidā, viņa to uzskata par nesaderīgu ar ES principiem par preču, 
pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un personu brīvu pārvietošanos.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Ņemot vērā šo lūgumrakstu, būtu jāatgādina, ka Protokola par nosacījumiem un 
noteikumiem Bulgārijas Republikas un Rumānijas uzņemšanai Eiropas Savienībā 
VI pielikumā1 ir ietverti pārejas posma pasākumi, kas Bulgārijai piešķirti saistībā ar tās 
iestāšanos ES. Attiecībā uz kapitāla brīvu apriti ir paredzēts, ka piecus gadus pēc iestāšanās 
ES Bulgārija var saglabāt tās tiesību aktos noteiktos ierobežojumus ES/EEZ 
valstspiederīgajiem attiecībā uz īpašumtiesību iegūšanu uz zemi otriem mājokļiem. Tomēr 
                                               
1 ES Oficiālais Vēstnesis, L 157/104, 21.6.2005.
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tiem EU/EEZ valstspiederīgajiem, kas likumīgi uzturas Bulgārijā, nepiemēro nekādus 
ierobežojošus noteikumus vai procedūras, ko nepiemēro Bulgārijas valstspiederīgajiem.

Tādēļ iepriekš minēto pārejas pasākumu piemērošanas periodā Bulgārija var atstāt spēkā 
ierobežojošus pasākumus, kas ļauj tikai i) Bulgārijas valstspiederīgajiem, ii) ES/EEZ 
valstspiederīgajiem, kas pastāvīgi uzturas valstī, un iii) Bulgārijā dibinātiem uzņēmumiem 
iegūt īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu zemi. Tas varētu izskaidrot to, kāpēc lūgumraksta 
iesniedzēja, kas pastāvīgi nedzīvo Bulgārijā, varēja iegādāties savu vasarnīcu, tikai nodibinot 
uzņēmumu šajā dalībvalstī.

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto informāciju, šķiet, ka attiecīgie pašvaldības nodokļi tiek 
piemēroti uzņēmumiem kopumā. Šķiet, ka varas iestādes nenošķir uzņēmumus, kurus 
dibinājuši Bulgārijas valstspiederīgie, un ārvalstnieku dibinātus uzņēmumus. Tādēļ konkrētais 
tiesību akts nav diskriminējošs, un nav konstatējams kapitāla brīvas aprites ierobežojums 
(LESD 63. pants).

Tā kā pagaidu izņēmumi Bulgārijai tika piešķirti iestāšanās sarunu kontekstā, valsts var uz 
noteiktu laiku saglabāt esošos ierobežojumus ES/EEZ valstspiederīgajiem attiecībā uz zemes 
iegādi otriem mājokļiem. Šķiet, ka šajā lūgumrakstā minētie noteikumi un procedūras nav 
piemērotas diskriminējoši, un tās nevar uzskatīt par kapitāla brīvas aprites ierobežojumu.”


