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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0458/2010, ko Nodokļu maksātāju aizsardzības asociācijas 
vārdā iesniedza Rumānijas valstspiederīgais Garbiş Vincenţiu Kehaiyan, par 
fizisku personu, kas iesaistītas nekustamā īpašuma pārdošanā Rumānijā, 
aplikšanu ar nodokļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka fiziskām personām, kas Rumānijā pārdod nekustamu 
īpašumu, ir jāmaksā tādi paši nodokļi kā juridiskām personām, kas iesaistītas komercdarbībā.
Lūgumraksta iesniedzējs šādu situāciju uzskata par nepieļaujamu, apgalvojot, ka būtu 
jāuzskata, ka fiziskas personas, kuras atrodas tādā pašā situācijā kā viņš, gūst labumu no 
saviem personīgajiem īpašumiem. Pašreizējā situācijā viņam ir jāmaksā PVN 19 % apmērā.
Viņš apgalvo, ka tas ir Padomes Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības 
nodokļa sistēmu, kurā noteikts, ka personai jāveic saimnieciskā darbība, lai tai varētu uzlikt 
PVN, noteikumu pārkāpums. Lūgumraksta iesniedzējs arī apšauba Rumānijas varas iestāžu 
pieņemto nostāju, ka tiesību akti par PVN ir piemērojami no to spēkā stāšanās brīža 
2002. gadā, apgalvojot, ka tas ir nepieļaujami, jo laika posmā no 2002. līdz 2007. gadam 
nebija nekādu noteikumu attiecībā uz fizisku personu, kuras maksā PVN, reģistrēšanu 
nodokļu maksātāju reģistrā un reģistrēšanas procedūrām. Viņš apgalvo, ka tādējādi PVN tika 
piemērots ar atpakaļejošu datumu un tika aprēķinātas arī pamatīgas soda naudas, un tādēļ viņš 
aicina Eiropas Parlamentu lūgt Eiropas Kopienu tiesai atzinumu par šo jautājumu, lai tādējādi 
to noskaidrotu.

2. Pieņemamība

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

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī.
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Rumānijā PVN piemēro, ja fiziska persona pārdod vairāk kā vienu jaunu ēku gadā; turpmākās 
pārdošanas atbrīvo no PVN tikai tādā gadījumā, ja tās neatspoguļo saimniecisko darbību.

Viņš apgalvo, ka tas ir Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu1(turpmāk „PVN direktīva”), kurā noteikts, ka personai 
jāveic saimnieciskā darbība, lai tai varētu uzlikt PVN, pārkāpums. Viņš apgalvo, ka fiziskās 
personas, kas pārdod nekustamu īpašumu, būtu jāuzskata tikai par tādām, kas izmanto savus 
personīgos īpašumus. Lūgumraksta iesniedzējs arī apšauba Rumānijas varas iestāžu pieņemto 
nostāju, ka tiesību akti par PVN ir piemērojami no to spēkā stāšanās brīža 2002. gadā, un 
apgalvo, ka tas ir nepieļaujami, jo laika posmā no 2002. līdz 2007. gadam nebija nekādu 
noteikumu attiecībā uz fizisku personu, kuras maksā PVN, reģistrēšanu nodokļu maksātāju 
reģistrā un reģistrēšanas procedūrām posmā no 2002.–2007. gadam. Viņš apgalvo, ka tā 
rezultātā PVN piemēroja ar atpakaļejošu spēku un tika aprēķinātas ievērojamas sodas naudas.

KOMISIJAS KOMENTĀRI PAR LŪGUMRAKSTU

PVN piemērošana

Rumānijas varas iestādes nesen apspriedās par PVN komiteju par atbilstību ES tiesību aktiem 
attiecībā uz PVN iekasēšanu no fiziskām personām, kas regulāri pārdod nekustamus 
īpašumus. Tās paziņoja inter alia turpmāk minēto:

Pašreiz Rumānijā pieaug tādu gadījumu skaits, kad fiziskas personas regulāri pārdod 
nekustamus īpašumus (jaunas ēkas un apbūves zemi), bet nereģistrējas PVN mērķiem, 
apgalvojot, ka viņi neveic komercdarījumus. Saskaņā ar pašreizējiem Rumānijas tiesību 
aktiem ēku un zemes pārdošana, ko veic fiziskas personas, neietilpst PVN piemērošanas jomā, 
ja attiecīgos īpašumus pārdevēji izmantojuši personiskajām vajadzībām, vai ja pārdevēji veic 
tikai neregulārus darījumus ar īpašumiem, kas nav izmantoti personiskajām vajadzībām.
Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem, ja fiziskas personas pārdod nekustamu īpašumu, lai gūtu 
no tās ilglaicīgus ienākumus, viņi kļūst par nodokļa maksātājiem.

Šis jautājums tika apspriests PVN komitejā 2010. gada 8. decembrī.
Komisijas dienesti uzskatīja, ka bija pareizi iekasēt PVN šajos gadījumos turpmāk uzskaitīto 
iemeslu dēļ. Valsts delegācijas, šķiet, atbalstīja šo pieeju.

PVN direktīvas 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikts, ka PVN uzliek preču piegādei, ko 
par atlīdzību kādā dalībvalsts teritorijā veic nodokļa maksātājs, kas rīkojas kā tāds.

Jēdziens „nodokļa maksātājs” ir skaidri definēts PVN direktīvā. Saskaņā ar tās 9. panta 
1. punktu nodokļa maksātājs ir jebkura persona, kas patstāvīgi jebkurā vietā veic jebkuru 
saimniecisku darbību neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultāta. Tas ietver inter alia
materiālu vai nemateriālu īpašuma izmantošanu ar nolūku gūt no tā ilglaicīgus ienākumus.
Tādēļ nodokļa maksātāja jēdziens, kas definēts ES tiesību aktā, ir ļoti plašs.

Attiecībā uz jēdzienu „nodokļa maksātājs savā vārdā” saskaņā ar Eiropas Savienības Kopienu 
tiesas (turpmāk „Tiesa”) judikatūru nodokļa maksātājs rīkojas šajā statusā tad, ja viņš veic 

                                               
1 OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp., ar grozījumiem.
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darījumus kā nodokļu maksātājs.
Tā kā Tiesa ir pastāvīgi atzinusi, ka jēdzienu „nodokļa maksātājs” un „saimnieciskā darbība” 
analīze rāda, ka jēdziena „saimnieciskā darbība” joma ir ļoti plaša, un jēdziens ir objektīvs 
tādā nozīmē, kādā darbība tiek uzskatīta per se un neatkarīgi no attiecīgo darījumu mērķa vai 
rezultātiem.1

Nodokļa maksātājs rīkojas patstāvīgi, ja viņš uzņemas risku, kas saistīts ar viņa darbību, un 
nav saistīts ar citām juridiskām saitēm, kas rada savstarpēji atkarīgas attiecības, kas noteiktas 
PVN direktīvas 10. pantā.

No tā izriet, ka fiziskas personas, kas regulāri pārdod nekustamus īpašumus (ēkas un apbūves 
zemi), kas ir viņu īpašumā, veic preču piegādi par atlīdzību un ka viņi veic šo darbību 
patstāvīgi par noteiktu atlīdzību. Turklāt, kaut gan ir jāņem vērā katra gadījuma īpašie 
apstākļi, jāatzīst, ka būtībā jēdziens „saimnieciskā darbība” ietver ēku vai apbūves zemes 
ilglaicīgu pārdošanu; šajā kontekstā „izmantošana” 9. panta 1. punkta nozīmē patiešām 
attiecas, saskaņā ar principa prasībām, ka kopējai PVN sistēmai jābūt neitrālai, uz visiem tiem 
darījumiem, neatkarīgi no to juridiskās formas, kurus veicot vēlas gūt ilglaicīgus ienākumus.2

Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka būtībā ikviena persona, kas regulāri pārdod ēkas 
vai apbūves zemi, rīkojas kā nodokļu maksātājs saskaņā ar PVN direktīvas 9. panta 1. punktu 
un veic saimniecisku darbību, veicot preču piegādi par atlīdzību. Tādēļ šādi darījumi ir 
apliekami ar PVN. Faktam, ka persona ir izvēlējusies nereģistrēties kā nodokļa maksātājs, nav 
nozīmes šai gadījumā. Līdz ar to Rumānijas PVN tiesību akta — atspēkojams — pieņēmums, 
ka ikviens, kurš gadā pārdod vairāk par vienu nekustamu īpašumu, ir nodokļu maksātājs, kurš 
rīkojas savā vārdā, šķiet pamatots.

Tomēr PVN komitejas sanāksmes laikā Komisijas dienesti vērsa delegāciju uzmanību uz 
apvienotajām lietām C-180/10 un C-181/10 Jarosław Słaby, kurās 2010. gada 9. aprīlī 
Kopienu tiesā tika iesniegts lūgums sniegt prejudiciālu nolēmu attiecībā uz ļoti līdzīgu 
jautājumu. Tādēļ, pirms pieņemt galīgo nostāju šajā jautājumā, ieteicams sagaidīt spriedumu 
šajās lietās.

Piemērošana ar atpakaļejošu spēku

Lūgumraksta iesniedzējs arī apšauba iepriekš minētā pasākuma piemērošanu attiecībā uz laika 
posmu no 2002.–2007. gadam; viņš apgalvo, ka tas neatbilst tiesību aktiem, kas bija spēkā 
tolaik, jo nebija noteikumu, kas, iespējams, ļāva ar PVN apliekamas fiziskas personas, iekļaut 
nodokļu reģistrā, un tā laika reģistrācijas procedūrām. Viņaprāt, tas nozīmē PVN piemērošanu 
ar atpakaļejošu spēku.

Saskaņā ar vispārpieņemto tiesas praksi, ja valsts tiesību akti ietilpst ES tiesību piemērošanas 
jomā, ES varas iestāžu un Kopienu tiesas kompetencē ir uzraudzīt šo tiesību aktu atbilstību 
pamattiesībām, kuru ievērošanu nodrošina Tiesa, tostarp arī tiesības uz īpašumu.3

Savukārt Tiesai nav jurisdikcijas un Komisijas nav kompetences attiecībā uz valsts tiesību 

                                               
1 Skat. Tiesas 2006. gada 12. janvāra spriedumu apvienotajās lietās C-354/03, C-355/03 un C-484/03 Optigen, 43. punkts.
2 Skat. Tiesas spriedumu lietā C 8/03 BBL, 36. punkts. Skat. arī lietu C 186/89 Van Tiem, 18. punkts; lieta C-306/94 Régie dauphinoise, 
15. pants; un lieta C-77/01 EDM, 48. punkts.
3 Skat. Tiesas spriedumu lietā C-299/95 Kremzow, 15. punkts, un tās rīkojumu lietā C-328/04, Vajnai, 12. punkts, lieta C-287/08, Savia, 
7. punkts un lieta C-333/09, Noël, 10. punkts.
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aktiem, kas neietilpst ES tiesību aktu piemērošanas jomā.1

Ir skaidrs, ka norādītā Rumānijas PVN tiesību akta piemērošana ar atpakaļejošu spēku 
attiecībā uz laika periodu no 2002.–2007. gadam neietilpst ES tiesību aktu piemērošanas 
jomā, jo tas attiecas uz periodu pirms Rumānijas iestāšanās Eiropas Savienībā.2 Tādēļ 
Komisijai nav kompetences attiecībā uz šo lūgumraksta aspektu.

Secinājums

Pirms galīgās nostājas pieņemšanas attiecībā uz šo lūgumrakstu ieteicams sagaidīt spriedumu 
lietās C-180/10 un C-181/10 Jarosław Słaby.

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. janvārī (REV)

Tiesa 2011. gada 15. septembrī pasludināja spriedumu Słaby lietā. Spriedums attiecās uz 
jautājumu par to, vai fiziska persona, kas uz savas zemes ir veikusi lauksaimniecisku darbību, 
ir ar PVN nodokli apliekama persona, ja šī persona uzsāk zemes pārdošanu pēc tam, kad tā 
pārkvalificēta par apbūvei paredzētu zemi.  

Minētajā spriedumā Tiesa būtībā apstiprināja savu iepriekšējo praksi par šo jautājumu, bet 
vienlaicīgi arī sniedza dažas papildu norādes par to, kādos gadījumos darbība ir uzskatāma par 
saimniecisku darbību PVN direktīvas 9. panta 1. punkta nozīmē.   

Šajā sakarībā Tiesa nolēma — lai gan vienkārša īpašnieka tiesību izmantošana pati par sevi 
nav uzskatāma par saimniecisku darbību, atsevišķi elementi, piemēram, sagatavošanās darbi 
un mārketinga pasākumi, var norādīt uz to, ka darbību veic nodokļa maksātājs saistībā ar 
saimniecisku darbību (36. punkts un 38.–41. punkts).

Lūgumraksta iesniedzējs 2011. gada 4. janvāra vēstulē arī apgalvo, ka ar vairākiem 
grozījumiem valsts Nodokļu kodeksā tiek pārkāptas valsts normas kompetences jomā, kas 
noteiktas Rumānijas konstitūcijā. Eiropas Komisija nav pilnvarota jebkādā veidā kontrolēt 
dalībvalstu tiesību aktu atbilstību konstitūcijai.

Secinājums

Šajā sakarībā apsvērumi, kas ietverti Tiesas spriedumā attiecībā uz Słaby, nemaina Komisijas 
iepriekšējā paziņojumā ietvertos secinājumus. Turklāt spriedumā attiecībā uz Słaby tika 
apstiprināts, ka fiziskas personas var uzskatīt par tirgotājiem, ja tās veic saimniecisku darbību, 
izmantojot līdzekļus, kas ir līdzīgi tiem, kurus izmanto tirgotājs.

Atbilstīgi Rumānijas tiesību aktiem patiešām tiek piemērots pieņēmums, ka fiziska persona, 
veicot otrreizēju pārdošanu, rīkojas kā tirgotājs, tādēļ šai fiziskai personai šai nolūkā pašai ir 
jāpierāda, ka, pārdodot vairāk nekā vienu īpašumu gadā, tā neveic saimniecisku darbību.

                                               
1 Skat. Kremzow, 15. un 16. punkts, Vajnai, 13. punkts, Savia, 8. punkts un Noël, 11. punkts.
2 Skat. īpaši Savia, 9. punkts un Tiesas spriedumu lietā C-427/06, Bartsch, 18. un 25. punkts.
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Turklāt būtu jānorāda, ka saskaņā ar PVN direktīvas 273. pantu dalībvalstis var uzlikt 
pienākumus, ko tās uzskata par vajadzīgiem, lai pareizi iekasētu PVN un novērstu krāpšanu. 

Neatkarīgi no noteikumiem par pierādīšanas pienākumu Rumānijas tiesību aktos ir stingri 
noteikts — ja fiziska persona pārdod nekustamu īpašumu, PVN piemēro tikai tad, ja 
pārdošana notiek saimnieciskās darbības ietvaros.

Balstoties uz iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka nav pierādījumu tam, ka apstrīdētie 
Rumānijas tiesību akti ir pretrunā ES tiesību aktiem.


