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Temats: Lūgumraksts Nr. 1280/2010, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais C. V., 
par Rumānijas varas iestāžu īstenotajiem brīvas preču aprites 
apgrūtinājumiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Rumānijas varas iestādes pārkāpj brīvas preču aprites 
iekšējā tirgū principu, īstenojot pastāvīgas fiskālās kontroles visās Rumānijas robežas ar 
Bulgāriju un Ungāriju šķērsošanas vietās. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šo kontroļu 
rezultātā tiek apturēti visi kravas automobiļi un konfiscētas citās ES dalībvalstīs dzīvojošajiem 
ES pilsoņiem piederošās preces.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 7. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 29. martā

Komisija norāda, ka dalībvalstis nedrīkst veikt kontroles uz savām robežām, ja vien tās nav 
daļa no vispārīgas kontroles sistēmas, kas vienlīdzīgi tiek īstenota visā valsts teritorijā un/vai 
netiek veiktas kā nejaušas pārbaudes. Tomēr, ja šādas kontroles (neatkarīgi no to veikšanas 
vietas) veido importēto produktu sistemātiskas pārbaudes, tās tiek uzskatītas par pasākumiem, 
kuru ietekme ir vienlīdzīga ar kvantitatīvajiem ierobežojumiem1 Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 34. un 35. panta izpratnē. Šādas pārbaudes padarīs preču importēšanu un 
eksportēšanu sarežģītāku vai dārgāku šo pārbaužu radīto aizkavēšanos un līdz ar to iespējamo 
                                               
1 1997. gada lieta C-272/95 Dt. Milchkontor II, Recueil, I-1905. lpp., un 1975. gada lieta C-
4/75 Rewe Zentralfinanz pret Landwirschaftskammer, Recueil, 843. lpp.
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transporta izmaksu pieauguma dēļ. Kontroles ir attaisnojamas tikai izņēmuma gadījumos 
saskaņā ar LESD 36. pantu (piemēram, ja pamatojums ir sabiedrības morāle, sabiedriskā 
kārtība un valsts drošība; cilvēku, dzīvnieku vai augu dzīvības un veselības aizsardzība) vai 
svarīgām vispārējo interešu prasībām saskaņā ar Tiesas praksi, piemēram, saistībā ar nodokļu 
kontroles efektivitāti1. Ja kontroles ir attaisnojamas, pārbaužu veikšanai jānoris, cik ātri vien 
iespējams. Jebkurā gadījumā katram šādam pasākumam ir jābūt samērīgam un piemērotam 
sasniedzamajam mērķim.
Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā situācija sākotnēji šķiet pārkāpjam iepriekš minētos 
principus. Lai pilnīgi izvērtētu apšaubīto robežkontroļu atbilstību ES tiesību aktiem, 
Komisijai būs vajadzīgs vairāk informācijas un skaidrojumu par minēto prasību mērķi, 
piemērotību, vajadzību un samērīgumu, kā tas ir attiecībā uz visiem valsts pasākumiem, kas 
var ierobežot Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktās pamatbrīvības. Šajā nolūkā 
Komisija sazināsies ar Rumānijas varas iestādēm un informēs Lūgumrakstu komiteju par šīs 
lietas virzību.

4. Komisijas atbilde (REV.), kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Rumānijas varas iestādes atbildēja uz Komisijas pieprasījumu 2011. gada 27. oktobrī. Tās 
norādīja, ka nolūkā nepieļaut un ierobežot nodokļu krāpšanas un nemaksāšanas iespēju 
Finanšu uzraugi kontrolē pārvadājumus preču iegādes jomā Kopienas iekšienē valsts teritorijā
tajās vietās, kas atrodas aiz robežšķērsošanas punktiem. Šajā kontekstā pasākumi ietver 
transportlīdzekļu izlases veida apturēšanu un informācijas par pārvadājuma dokumentiem 
ievadīšanu lietojumprogrammā. Šī informācija, nosūtīta reāllaikā, un riska analīze nodrošina 
pamatu uzsākt atsevišķas kontroles darbības to uzņēmumu juridiskajās adresēs, kuri iesaistīti 
preču iegādēs Kopienas iekšienē, lai pārbaudītu to nodokļu saistību izpildi attiecībā uz valsts 
konsolidēto kopbudžetu.

Iepriekš minētie kontroles pasākumi tiek īstenoti uz galvenajiem Rumānijā ienākošajiem 
autoceļiem no ES (no Bulgārijas un Ungārijas). Tie galvenokārt vērsti uz transportlīdzekļiem, 
kas pārsniedz 20 tonnas, neatkarīgi no to pārvadāto preču izcelsmes, var ilgt līdz 5 minūtēm 
un skar mazāk nekā 10 % no transportlīdzekļiem, kas iesaistīti preču iegādes jomā Kopienas 
iekšienē.

Rumānijas varas iestādes apgalvoja, ka pasākumi neietekmē preču brīvu apriti, jo kontroles 
laiks ir nenozīmīgs salīdzinājumā ar pārvadājuma laiku.

Attiecībā uz preču konfiskāciju ir norādīts, ka šie pasākumi veido apmēram 0,28% no visas 
pārvadājumu uzraudzības. Šādi pasākumi ir pamatoti, ja preces ir nosūtītas uz „neesošiem” 
uzņēmumiem vai uzņēmumiem ar nokavētām nodokļu saistībām vai tādiem, kas iesaistīti 
nodokļu krāpšanā vai nemaksāšanā.

Secinājums

                                               
1 1979. gada lieta 120/78 Rewe-Zentral AG, Recueil, 649. lpp.
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Saskaņā ar saņemto informāciju Rumānija šķietami ir ieviesusi kontroles punktus pie 
robežšķērsošanas punktiem, lai kontrolētu noteiktu procentu transportlīdzekļus, kas iesaistīti 
preču iegādē Kopienas iekšienē. Šādu pasākumu mērķis, šķiet, ir nepieciešamība apkarot 
nodokļu krāpšanu un nodokļu nemaksāšanu saistībā ar preču iegādēm Kopienas iekšienē.

Jānorāda, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk „Tiesa”) pastāvīgo judikatūru 
cīņa ar iespējamu nodokļu krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un stāvokļa 
ļaunprātīgu izmantošanu ir mērķis, kas atzīts Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo 
PVN sistēmu un Padomes Direktīvā 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas 
vispārēju režīmu1.

Turklāt sakarā ar robežkontroles atcelšanu starp dalībvalstīm darījumi, kas attiecas uz preču 
pārdošanu Kopienas iekšienē, ir īpaši pakļauti nodokļu krāpšanai un nemaksāšanai2.

Tomēr, īstenojot savas pilnvaras, dalībvalstīm ir jāievēro vispārējie tiesību principi, kas veido 
daļu no Eiropas Savienības tiesību sistēmas, kas ietver īpaši samērīguma principu.

Attiecībā uz samērīguma principu Tiesa jau ir atzinusi, ka saskaņā ar šo principu pasākumi, 
kurus dalībvalstis var pieņemt jomās, uz kurām neattiecas ES tiesību akti, nedrīkst pārsniegt 
to, kas ir nepieciešams paredzēto mērķu sasniegšanai, piemēram, nodrošināt pareizu nodokļu 
iekasēšanu un novērst nodokļu nemaksāšanu3.

Šis princips ir piemērojams vienādi, kad runa ir par sankciju, tostarp sodu, piemērošanu un 
tādiem saistītiem pasākumiem kā preču konfiscēšana. Soda samērīgums ir jānosaka atbilstoši 
lietas apstākļiem (pārkāpuma smagums un biežums, u. c.).

Komisija ir faktiski vairākas reizes tikusies ar Rumānijas varas iestādēm, lai pārrunātu 
iespējamos pasākumus un to, kā paaugstināt pasākumu efektivitāti attiecībā uz nodokļu 
krāpšanu un nemaksāšanu preču pārdošanas jomā Kopienas iekšienē.

Tādēļ Komisijai ir zināms par nodokļu nemaksāšanas un krāpšanas biežumu attiecībā uz 
šādām iegādēm Rumānijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, tādus kontroles pasākumus kā 
iepriekš minētie, kuros iesaistīti 10 % no Kopienas iekšējās satiksmes, kas ilgst līdz 
5 minūtēm, nevar uzskatīt par nesamērīgiem ar sasniedzamajiem mērķiem. Tāds pats 
secinājums attiecas uz pasākumiem, piemēram, preču konfiskāciju.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, šajā gadījumā nav konstatējams ES tiesību aktu pārkāpums.

                                               
1 Tiesas 2010. gada 7. decembra spriedums lietā C-285/09, Krājums, 36. punkts.
2 Tiesas 2007. gada 27. septembra spriedums lietā C-409/04, Teleos PLC un citi, 44. punkts.
3 Tiesas 2010. gada 7. decembra spriedums lietā C-285/09, Krājums, 45. punkts.


