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Spānijā reģistrētiem advokātiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs izvirza jautājumu par pašnodarbinātiem Abogados, kuri nav Spānijas 
valstspiederīgie un ir reģistrēti Itālijā, un iespējamo diskrimināciju attiecībā uz profesionālo 
pakalpojumu maksu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 20. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas uzzināt Komisijas viedokli par iespējamu diskriminācijas 
gadījumu saskaņā ar Direktīvu 98/5/EK saistībā ar divām dažādām to Spānijā un Itālijā 
reģistrētu advokātu kategorijām, kuri vēlas strādāt advokāta profesijā Itālijā, izmantojot 
profesijas nosaukumu spāņu valodā. Lūgumraksta iesniedzējs norādīja, ka Spānijā por cuenta 
propria reģistrētiem advokātiem nodokļi un sociālie maksājumi ir jāmaksā Spānijā, bet por 
cuenta ajena reģistrēti advokāti var nemaksāt nodokļus un sociālos maksājumus nevienā 
valstī. Lūgumraksta iesniedzējs apšauba, ka ir likumīgi reģistrēt otrās minētās kategorijas 
advokātus, norādot, ka deklarācijas, kurās ir norādīts advokātu statuss Itālijā un kuras ir 
izveidotas, lai Spānijā reģistrētos kā por cuenta ajena, ir pretrunā Itālijas tiesību aktiem un 
tādēļ tās nav spēkā.
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Saskaņā ar Direktīvas 98/5/EK1 6. pantu advokātiem, kuri ir reģistrēti dalībvalstī, kas nav tā 
dalībvalsts, kurā tie ieguvuši kvalifikāciju ar izcelsmes dalībvalsts profesijas nosaukumu, ir 
jāievēro profesionālās darbības noteikumi, kas ir spēkā abās dalībvalstīs. Direktīvas 13. pants 
arī paredz kompetentajai iestādei uzņēmējā dalībvalstī un kompetentajai iestādei izcelsmes 
dalībvalstī cieši sadarboties, lai nepieļautu direktīvas noteikumu nepareizu piemērošanu un to 
noteikumu pārkāpumus, kas ir spēkā kādā no šīm valstīm.

Tomēr katra dalībvalsts var brīvi noteikt profesionālās darbības noteikumus, kas ir spēkā tās 
teritorijā, ja tie nav pretrunā Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ierobežojot profesionāļu brīvu 
pārvietošanos. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde nodrošina atbilstību valsts tiesību aktiem 
un piemērojamiem profesionālās darbības noteikumiem. Līdz ar to ikviens valsts tiesību aktu 
vai profesionālās darbības noteikumu pārkāpums jebkurā dalībvalstī ir jāizskata saskaņā ar 
attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem, un par to ir jāinformē tās otras dalībvalsts kompetentā 
iestāde, kurā profesionālis ir reģistrēts.

Lūgumrakstā nav ierosināts jautājums par Spānijas vai Itālijas tiesību aktu atbilstību 
Savienības tiesību aktiem, un Komisija nevar sniegt turpmākus paskaidrojumus. Par Spānijas 
un Itālijas tiesību aktu īstenošanu ir atbildīgas attiecīgās dalībvalsts valsts iestādes.

Secinājums

Advokātu likumīga reģistrācija saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem un profesionālās 
darbības noteikumiem ir jānodrošina Spānijas un Itālijas valsts iestādēm, un valsts tiesību aktu 
vai profesionālās darbības noteikumu pārkāpuma gadījumā citā dalībvalstī šīm iestādēm ir 
jāsadarbojas, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas vai ētikas noteikumu 
pārkāpumus.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/5/EK par pasākumiem, lai atvieglotu 
advokāta profesijas pastāvīgu praktizēšanu dalībvalstī, kas nav tā dalībvalsts, kurā iegūta kvalifikācija; OV L 77, 
14.3.1998., 36. lpp.


