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Temats: Lūgumraksts Nr. 0805/2011, ko uzņēmuma Tibor Trans Kft vārdā iesniedza 
Ungārijas valstspiederīgais Sándor Polgár, par preču brīvu apriti Eiropas 
Savienībā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka viņa uzņēmumam piederošā Mercedes puspiekabe tika 
apturēta Vācijas muitā 2011. gada 9. maijā un tika piespriests sods EUR 185,34 apmērā, jo uz 
degvielas tvertnes bija zīmola MAN, nevis Mercedes nosaukums. Lūgumraksta iesniedzējs 
norāda, ka Vācijas tiesību akti paredz, ka transportlīdzekļiem ir atļauts atrasties uz ceļa tikai 
ar rūpnieciski ražotām degvielas tvertnēm, un uzskata, ka šis noteikums ir principa par preču 
brīvu apriti Eiropas Savienībā pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 18. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Akcīzes nodokļu piemērošanas vispārējo režīmu reglamentē Padomes 2008. gada 
16. decembra Direktīva 2008/118/EK. Īpaši noteikumi attiecībā uz energoproduktu patēriņu ir 
paredzēti Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīvā 2003/96/EK, ar ko pārkārto Kopienas 
noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (turpmāk tekstā —
Enerģijas nodokļu direktīva), saskaņā ar kuru motordegviela ir apliekama ar akcīzes nodokli 
(2. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Direktīvā 2008/118/EK ir noteikts, ka nodoklis kļūst uzliekams brīdī, kad preces nodod 
patēriņam, un dalībvalstī, kurā to veic (7. panta 1. punkts).
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Ja ar nodokli apliekamu energoproduktu komerciālos nolūkos glabā citā dalībvalstī, lai to tur 
pārdotu vai izmantotu, tiek piemērots Direktīvas 2008/118/EK 33. pantā izklāstītais 
vispārējais noteikums. Tajā ir teikts, ka, ja ar akcīzes nodokli apliekamu produktu, kas ir 
nodots patēriņam vienā dalībvalstī, komerciālām vajadzībām glabā citā dalībvalstī, lai to tur 
pārdotu vai izmantotu, tam uzliek akcīzes nodokli, un akcīzes nodokli iekasē tajā dalībvalstī, 
kurā preces tiek glabātas.
Enerģijas nodokļu direktīvas 24. panta 1. punktā ir paredzēta atkāpe no šī noteikuma, kas 
attiecas uz minerāleļļām, kas nodotas patēriņam dalībvalstī, ievietotas komerciālu mehānisko 
transportlīdzekļu degvielas standarttvertnēs un paredzētas izmantošanai par degvielu šajos 
pašos transportlīdzekļos.

24. panta 2. punktā ir sniegtas šādas definīcijas attiecībā uz 24. panta 1. punktu:
„„Standarttvertnes” ir:

- degvielas tvertnes, kuras ražotājs pastāvīgi uzstādījis visiem tādiem pašiem 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem kā konkrētais transportlīdzeklis un kuru pastāvīgais 
aprīkojums ļauj degvielu tieši izmantot gan piedziņai, gan, vajadzības gadījumā, 
saldēšanas sistēmu un citu sistēmu darbināšanai pārvadājuma laikā. Gāzes tvertnes, kas 
uzstādītas mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuri paredzēti tiešai gāzes izmantošanai par 
degvielu, kā arī degvielas tvertnes, kas uzstādītas palīgsistēmām, kuras var būt 
transportlīdzekļa aprīkojumā, arī uzskatāmas par degvielas standarttvertnēm;

- tvertnes, kuras ražotājs pastāvīgi uzstādījis visiem tādiem pašiem konteineriem kā 
konkrētais konteiners un kuru pastāvīgais stiprinājums ļauj degvielu tieši izmantot, lai 
pārvadāšanas laikā darbinātu saldēšanas sistēmu un citas sistēmas, ar ko īpašie konteineri 
ir aprīkoti.

„Īpašs konteiners” ir jebkurš konteiners, kas aprīkots ar īpaši projektētām ierīcēm saldēšanas 
sistēmām, skābekļa piegādes sistēmām, siltumizolācijas sistēmām vai citām sistēmām.”

Šajā kontekstā norāde uz ražotāju attiecas tieši uz transportlīdzekļa ražotāju. Šāda 
interpretācija tika apstiprināta arī Eiropas Kopienu Tiesas spriedumā Lietā C-247/97. 
Jāuzsver, ka pēc tvertnes uzstādīšanas vēlāk to nedrīkst aizstāt ar cita modeļa tvertni, jo 
tādējādi tiek apdraudēta 24. panta 1. punktā paredzētās atkāpes spēkā esamība. Pārveidotās 
tvertnes tehniskā atbilstība piemērojamiem tiesību aktiem vai šādas aizstāšanas atzīšana no 
vietējo iestāžu, piemēram, tehniskās apskates dienesta, puses nekādi nav saistīta ar 24. panta 
2. punktā sniegto definīciju.

Tvertnes, ar kurām aizstāj standarttvertnes (un kuras atšķiras no standarttvertnēm), un papildu 
tvertnes neatbilst nosacījumiem, kas attiecas uz „standarttvertnēm”, kuru definīcija sniegta 
Enerģijas nodokļu direktīvas 24. panta 2. punktā, un tāpēc Enerģijas nodokļu direktīvas 
24. panta 1. punktā minētā atkāpe uz šādu gadījumu neattiecas. Līdz ar to Vācijas muitai tāpat 
kā visu citu dalībvalstu iestādēm ir tiesības uzlikt nodokli papildu tvertnēs esošajai degvielai 
saskaņā ar valsts noteikumiem, kas attiecas uz minerāleļļu aplikšanu ar nodokļiem, atbilstoši 
vispārējiem noteikumiem, kuri izklāstīti iepriekš tekstā aprakstītajā Direktīvas 2008/118/EK 
33. panta 1. punktā.

Šādos gadījumos personai, kuras rīcībā ir attiecīgie produkti, ir jāievēro visas 
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Direktīvas 2008/118/EK 34. pantā minētās prasības, tostarp arī jāiesniedz deklarācija un 
akcīzes nodokļa nodrošinājums galamērķa dalībvalsts nodokļu iestādēm un jāsamaksā 
nodoklis.

Lai izvairītos no nodokļu divkāršas uzlikšanas, Direktīvas 2008/118/EK 33. panta 6. punktā ir 
noteikts, ka pēc pieprasījuma akcīzes nodoklis tiek atmaksāts vai atlaists dalībvalstī, kurā 
preces nodeva patēriņam, ja otras dalībvalsts kompetentās iestādes konstatē, ka akcīzes 
nodoklis ir uzliekams un tas ir iekasēts šajā otrā dalībvalstī.

Nobeigumā jānorāda, ka Komisija ir informēta par problēmām saistībā ar standarttvertņu 
pašreizējās definīcijas praktisko piemērošanu. Komisijas nesenajā priekšlikumā 
Direktīvas 2003/96/EK1 grozījumiem ir sniegta pārskatīta 24. panta 2. punktā minēto 
„standarttvertņu” definīcija.

Secinājums

Valsts iestādēm ir jāizvērtē lietas apstākļi un fakti, lai noteiktu, vai lūgumraksta iesniedzējs ir 
izmantojis standarttvertni vai nē. Jebkurā gadījumā, tā kā trūkst pierādījumu par tādu tiesību 
aktu vai vispārējas administratīvās prakses esamību, kas būtu pretrunā ES tiesību aktiem, nav 
nekāda pamata turpināt šī jautājuma izskatīšanu.

                                               
1 COM(2011)169, 2011. gada 13. aprīlis.


