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Temats: Lūgumraksts Nr. 0626/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais A. K., par 
Polijas tiesību aktu nodokļu jomā negatīvo ietekmi uz preču brīvu apriti 
iekšējā tirgū

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas noteikumi nodokļu jomā izraisa problēmas poļu 
uzņēmumiem, kas vēlas savas preces pārdot citās ES dalībvalstīs. Iesniedzējs uzsver, ka 
birokrātiskie nodokļu noteikumi, kas tiek piemēroti preču pārrobežu pārvadājumiem uz un no 
Polijas, bieži izraisa tirdzniecības darbību pārtraukšanu. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs aicina 
Eiropas Parlamentu piemērot pasākumus, lai noteiktu kopējus ES noteikumus nodokļu 
piemērošanā pārrobežu tirdzniecībai un tādējādi nodrošinātu, ka Polijas varas iestādes 
piemēro ES principus par preču brīvu apriti iekšējā tirgū.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 8. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Iekšējo muitas robežu starp ES valstīm atcelšana un iekšējā tirgus izveide radīja vajadzību 
noteikt papildu prasības saistībā ar ziņojumu iesniegšanu par nodokļu maksātājiem, kas veic 
darījumus ES iekšienē, lai cita starpā nodrošinātu dalībvalstīm iespēju efektīvi apkarot 
izvairīšanos no PVN maksāšanas un pārbaudīt pārskatu pareizību attiecībā uz nodokļu 
maksātāju darījumiem ES iekšienē.

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības 
nodokļa sistēmu uzliek noteiktas saistības nodokļu maksātājiem, lai nodrošinātu minēto 
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mērķu sasniegšanu.
Šīs saistības cita starpā ietver pienākumu atsevišķi atklāt Kopienas iekšienē veikto darījumu 
summu PVN deklarācijās, kā arī iesniegt kopsavilkuma paziņojumu par šādiem darījumiem.
Noteikumi par minēto deklarāciju sagatavošanu ir reglamentēti Direktīvas 2006/112/EK 
XI sadaļas 6. nodaļā.
Saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 262. pantu katrs PVN nolūkā indentificēts nodokļa 
maksātājs iesniedz kopsavilkuma paziņojumu par darījumiem ES iekšienē saskaņā ar 
dalībvalstu noteiktajām procedūrām. Šādas saistības ir spēkā arī attiecībā uz vienu darījumu.

Dalībvalstīm ir izvēles iespējas attiecībā uz kopsavilkuma paziņojumu iesniegšanas biežumu.
Parasti kopsavilkuma paziņojumu sagatavo par katru kalendāro mēnesi laikposmā, kas 
nepārsniedz vienu mēnesi. Tomēr atsevišķos gadījumos tos var iesniegt par kalendārā gada 
ceturksni vai katru gadu (Direktīvas 2006/112/EK 263. un 269. līdz 271. pants).

Attiecībā uz Poliju kopsavilkuma paziņojumu iesniegšanas kārtību nosaka Polijas 2004. gada 
11. marta PVN likuma 100. pants1. Tas šķiet atbilstīgs Direktīvas 2006/112/EK noteikumu 
prasībām.

Secinājums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ES tiesību akti neliedz dalībvalstīm noteikt 
prasības, kādas minējis lūgumraksta iesniedzējs.

                                               
1 2004. gada „Likumu vētsnesis” (Journal of Laws) Nr. 54., 535. punkts ar grozījumiem.


