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Temats: Lūgumraksts Nr. 925/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais H. K., par 
Padomes Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par 
nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai, īstenošanu Polijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polija neievēro savas saistības saskaņā ar Padomes 
Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu 
energoproduktiem un elektroenerģijai, un norāda īpaši uz tās 2. panta 4. punktu, kas attiecas 
uz „elektroenerģiju, ja tā veido vairāk nekā 50 % no produkta izmaksas”. Lūgumraksta 
iesniedzējs arī sniedz sīku un juridiski pamatotu analīzi par nepieciešamību noteikt 
atbrīvojumu no akcīzes nodokļa attiecīgajai elektroenerģijas kategorijai un lūdz Eiropas 
Parlamentu nodrošināt, ka iepriekš minētā direktīva tiek pareizi īstenota Polijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

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

Nodokļu uzlikšana elektroenerģijai ir regulēta Direktīvā 2003/96/EK, un tās 1. pantā ir teikts, 
ka „dalībvalstis uzliek nodokļus energoproduktiem un elektroenerģijai saskaņā ar šo 
direktīvu.” Turklāt šīs direktīvas 2. panta 2. punktā ir teikts, ka „šī direktīva attiecas arī uz 
elektroenerģiju, kas atbilst KN kodam 2716”.

Tomēr saskaņā ar šīs direktīvas 2. panta 4. punkta b) apakšpunkta 4. ievilkumu pēdējais 
apgalvojums neattiecas uz elektroenerģiju, ja tā veido vairāk nekā 50 % no produkta 
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izmaksas1. Tāpēc šāda elektroenerģija ir tieši izslēgta no šīs direktīvas piemērošanas jomas un 
līdz ar to tā neietilpst saskaņotā akcīzes nodokļa sistēmā.

Tas nozīmē, ka dalībvalstis principā var brīvi izlemt, vai tās vēlas šīs kategorijas 
elektroenerģijai uzlikt nodokli vai nē, ar nosacījumu, ka tiek ievērotas citas atbilstošās ES 
tiesību normas. Tas jo īpaši attiecas uz LESD 110. pantu2 (par to, ka nodokļu režīmam, kuru 
dalībvalstis piemēro citu dalībvalstu ražojumiem, ir jābūt tādam pašam, kā vietējiem 
ražojumiem piemērotajam) un Direktīvas 2008/118/EK 1. panta 3. punktu3 (kurā noteikts, ka 
tādu nodokļu uzlikšana tirdzniecībā starp dalībvalstīm nedrīkst radīt ar robežšķērsošanu 
saistītas formalitātes).

Tiesa to apstiprināja lietā Fendt Italiana4.

Komisijas rīcībā nav informācijas par to, ka gadījumos, kad elektroenerģija veido vairāk nekā 
50 % no produkta izmaksas, Polijas nodokļu sistēma elektroenerģijas jomā būtu pretrunā ES 
tiesību normām, jo īpaši LESD 110. pantam vai Direktīvas 2008/118/EK 1. panta 3. punktam.

Secinājums

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtajā informācijā nav norādes uz ES tiesību normu 
pārkāpumiem, tāpēc nav iemesla turpināt izskatīt šo lietu.

                                               
1  Saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 2. panta 4. punkta b) apakšpunktu „produkta izmaksas” ir kopējā preču un pakalpojumu

iepirkumu summa plus personāla izdevumi, plus pamatkapitāla patēriņš uzņēmuma līmenī, kā noteikts 11. pantā. Šīs 
izmaksas aprēķina vidēji uz vienu vienību. „Elektroenerģijas izmaksas” ir elektroenerģijas faktiskā iepirkuma vērtība vai 
elektroenerģijas ražošanas izmaksas, ja to ražo uzņēmumā.

2  Iepriekš EK līguma 90. pants.
3 Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/118/EK, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK OV L 9, 14.1.2009.
4 Tiesas 2007. gada 5. jūlija spriedums apvienotajās lietās C-145/06 un C-146/06 Fendt Italiana Srl. Šajā spriedumā Tiesa 

uzsvēra, ka dalībvalstis patur tiesības ieviest vai saglabāt nodokļus par smēreļļu patēriņu, ja tās paredzētas izmantošanai, 
piedāvātas pārdošanā vai tās izmanto citiem nolūkiem, nevis kā motordegvielu vai kurināmo (kas saskaņā ar 
Direktīvas 2003/96/EK 2. panta 4. punkta b) apakšpunkta pirmo ievilkumu nebūtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā), 
ar nosacījumu, ka šie nodokļi tirdzniecībā starp dalībvalstīm nerada robežšķērsošanas formalitātes.


