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Temats: Lūgumraksts Nr. 0681/2010, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Mark Sowery, par Kanāriju salu telekomunikāciju 
sabiedrību uzlikto PVN

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs protestē pret Kanāriju salu mobilo telekomunikāciju pakalpojumu 
uzņēmuma „Telefónica O2UK” uzlikto PVN. Prasību maksāt PVN viņš uzskata par 
nepamatotu un tāpēc lūdz izmeklēt iespējamo krāpšanas gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 22. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz faktu, ka kāda sabiedrība, kas dibināta Apvienotajā 
Karalistē („Telefónica O2 UK Ltd”, turpmāk tekstā — sabiedrība) ar PVN apliek 
viesabonēšanas mobilo telefonu zvanus, kas tiek veikti Kanāriju salās. Viņš sabiedrībai 
paskaidrojis, ka PVN nav piemērojams Kanāriju salu teritorijā, un sabiedrība viņam teikusi: 
„Pat ja pašās Kanāriju salās PVN netiek piemērots, operatori, ar kuriem mums ir noslēgti 
līgumi, izvēlas piemērot PVN, tādēļ ar šo nodokli mēs apliekam mūsu patērētājus.” Viņš 
uzskata, ka šāda rīcība ir pretlikumīga.

Komisijas novērojumi
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Lūgumraksta iesniedzējs ar šo jautājumu jau ir vērsies Komisijā. Nodokļu politikas un muitas 
savienības ģenerāldirektorāta dienesti 2010. gada 31. augustā viņam atbildēja šādi:

„Lai arī „Telefónica O2 UK Ltd” atbilde ir neskaidra un maldinoša, būtībā tā nešķiet 
nepareiza (jo Kanāriju salās veikti viesabonēšanas mobilo telefonu zvani tiek aplikti ar 
Apvienotās Karalistes PVN). Ņemot vērā Jūsu mums sniegtos paskaidrojumus, mēs 
pieņemam, ka telekomunikāciju pakalpojumi tiek sniegti privātiem Apvienotās Karalistes 
patērētājiem (personām, ko neapliek ar PVN).
Saskaņā ar PVN direktīvu (59.a un 59.b pantiem) telekomunikāciju pakalpojumi, ko privātiem 
patērētājiem, kas uzturas ES, sniedz ārpus ES (t. i., Kanāriju salās1) dibināti operatori, ir 
apliekami ar nodokli vietā, kur tie patiesībā tiek izmantoti. Gadījumā, ja Apvienotās 
Karalistes pastāvīgie iedzīvotāji veic viesabonēšanas mobilo telefonu zvanus Kanāriju salās, 
PVN Apvienotajā Karalistē ir jāmaksā telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam, kas 
dibināts ārpus ES. Telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējam, kas apliekams ar PVN, kurš 
jāmaksā Apvienotajā Karalistē, vajadzētu reģistrēties Apvienotajā Karalistē. Šajā gadījumā 
„Telefónica O2 UK Ltd”, iespējams, uzņemas atbildību Kanāriju salu pakalpojumu sniedzēju 
vietā.
Šāds PVN režīms tiek piemērots, lai izvairītos no telekomunikāciju sabiedrību, kas dibinātas 
ES, konkurences izkropļošanas.
Ja telekomunikāciju pakalpojumi, ko sniedz Apvienotās Karalistes pastāvīgajam iedzīvotājam, 
patiesībā tiek izmantoti Kanāriju salās (un nevis Apvienotajā Karalistē), tad Apvienotās 
Karalistes PVN nav piemērojams. Taču Apvienotās Karalistes PVN pārvaldei ir jānovērtē 
fakti. Sākot no 2015. gada, interpretēšanas jautājums tiks atrisināts, jo telekomunikāciju 
pakalpojumus būs jāapliek ar nodokli vietā, kur reģistrēts privātais patērētājs.”
Šajā posmā Komisija atkārtoti norāda uz novērtējumu, kas izklāstīts iepriekš.

Secinājums
Lūgumraksts nesniedz iemeslus, lai tiktu veikta tiesiska rīcība, ko Komisija varētu pienācīgi 
uzsākt pret kādu ES dalībvalsti, jo nosodītā situācija, šķiet, nav pretrunā ar ES tiesību aktiem.

                                               
1 Kanāriju salas attiecībā uz PVN neietilpst ES.


