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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 272/2012, ko uzņēmuma ECOLEVEL s.c. vārdā iesniedza 
Polijas valstspiederīgais Jerzy Jorasz, par ES tiesību aktu saistībā ar kopējo 
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu iespējamu pārkāpumu, ko izdarījušas 
Polijas nodokļu iestādes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Polijas nodokļu iestādes pārkāpj ES tiesību aktus par 
kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, jo īpaši noteikumus attiecībā uz PVN atmaksas 
termiņu. Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Padomes Direktīvu 2006/112/EK 
par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, uz Padomes Sesto direktīvu 77/388/EEK par 
to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās 
vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, uz Padomes Pirmo direktīvu 67/227/EEK 
par dalībvalstu tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem saskaņošanu, kā arī uz Tiesas 
judikatūru šajā jomā. Tā kā šai situācijai ir īpaši negatīva ietekme uz iepriekš minēto 
uzņēmumu, lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu uzņemties šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 26. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 2011. gada janvārī viņš pieteicās PVN atmaksai un līdz 
šim nav to saņēmis, kaut gan atmaksas termiņš jau ir beidzies. Polijas varas iestādes sāka 
nodokļu procedūru pret lūgumraksta iesniedzēju un pagarināja šīs procedūras termiņu 
vairākas reizes, vienlaikus pagarinot PVN atmaksas termiņu. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka Polijas nodokļu iestādes pārkāpj ES tiesību aktus PVN jomā, jo īpaši noteikumus 
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attiecībā uz PVN atmaksas termiņu. 

Sākumā Komisija vēlas uzsvērt, ka, tā kā 2007. gada 1. janvārī Direktīva 77/388 (Sestā 
direktīva) tika aizvietota ar Direktīvu 2006/112/EK („PVN direktīvu”), Komisija atsauksies 
tikai uz PVN direktīvas noteikumiem. 

Tiesa ir vairākkārt atzinusi, ka PVN direktīvas 167. pantā un turpmākos pantos paredzētās 
atskaitīšanas tiesības, kā uzsvērts lūgumrakstā, ir neatņemama PVN sistēmas sastāvdaļa un 
būtībā nav ierobežojamas. Atskaitīšanas tiesības var izmantot nekavējoties attiecībā uz visiem 
ar darījumiem saistītajiem nodokļiem, kas samaksāti iepriekš.

Atskaitīšanas sistēmas mērķis ir pilnīgi atbrīvot uzņēmēju no PVN, kas tam jāmaksā vai ko 
tas samaksājis saistībā ar savu saimniecisko darbību. Tādējādi kopējā PVN sistēma jebkurai 
saimnieciskai darbībai neatkarīgi no šīs darbības mērķa vai rezultātiem, ar nosacījumu, ka šai 
darbībai piemēro PVN, nodrošina pilnīgu šā nodokļa neitralitāti1. 

PVN direktīvā nav norādīts konkrēts PVN iekšzemes atmaksas termiņš. PVN direktīvas 
183. pantā noteikts tikai tas, ka, ja kādā periodā atskaitīšanas summa pārsniedz maksājamo 
PVN, dalībvalsts var vai nu veikt atmaksāšanu, vai pārnest pārpalikumu uz nākamo periodu. 
Tiesa savos spriedumos noteikusi, ka atmaksas termiņam vajadzētu būt „saprātīgam”2. 

Polijas tiesību aktos pašlaik noteikts, ka PVN atmaksas standarta termiņš ir 60 dienas (Polijas 
PVN likuma 87. panta 2. punkts). Komisija uzskata, ka šis termiņš būtībā atbilst PVN 
direktīvas prasībai, kā to interpretējusi Tiesa. 

Šis laikposms var tikt pagarināts, ja ir jāveic kontroles procedūra, bet procenti tiek izmaksāti 
par šo laikposmu, ja atmaksa tiek atzīta par pareizu. 
Šajā lūgumrakstā lūgumraksta iesniedzējs ir minējis, ka „standarta” termiņš ir 180 dienas. 
Tomēr šķiet, ka šeit viņš atsaucas uz termiņu jaunajiem nodokļu maksātājiem, kas iepriekš 
Polijā bija spēkā, bet par ko vēlāk secināja, ka tas ir pretrunā ES PVN tiesību aktiem3, un kas 
tika atcelts4. Tas pats attiecas uz depozīta prasību, uz ko viņš norādījis lūgumrakstā (PVN 
likuma 97. panta 5. un 7. punkts). Tāpēc, tā kā Komisija būtībā atsaucas uz pašreizējiem 
valsts tiesību aktiem, tā atturas no komentāriem par šo lūgumraksta aspektu. 
Attiecībā uz rēķinu labošanu šķiet, ka neviens no lūgumrakstā minētajiem aspektiem nerada 
bažas saistībā ar PVN direktīvu. Faktiski prasību saņemt apstiprinājumu par rēķina labojumu 
saņemšanu Tiesa nesen atzina par būtībā atbilstošu PVN direktīvai5. Turklāt sākumā šķiet, ka 
prasības attiecībā uz rēķinu labojumiem, tostarp rēķinu labojumu kopsavilkumu, nepārsniedz 
PVN direktīvā (226. pantā un turpmākajos pantos) noteiktās prasības attiecībā uz rēķiniem. 

                                               
1 Sk. īpaši 1985. gada 14. februāra spriedumu lietā 268/83 Rompelman/Minister van Financiën (Recueil 1985, 

655. lpp., 19. punkts) un 1998. gada 15. janvāra gada spriedumu lietā C-37/95 Beļģija/Ghent Coal Terminal
(Recueil 1998, I-1. lpp., 15. punkts).

2 Turpmākus argumentus šajā saistībā skatīt Tiesas spriedumā lietā C-525/11 Mednis SIA, C-107/10 Enel 
Maritsa Iztokor vai C-274/10 Komisija/Ungārija.

3 Sk. 2008. gada 10. jūlija spriedumu lietā C-25/07 Sosnowska.
4 2008. gada 1. decembrī.
5 Sk. 2012. gada 26. janvāra spriedumu lietā C-588/10 Kraft Foods Polska.
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Attiecībā uz atmaksāšanas pieprasījumiem pašlaik nav saskaņota pamata vai procesuālo ES 
noteikumu kopuma, kas noteiktu līdzekļus ES tiesību aktu piemērošanai. Tāpēc, kā Tiesa 
lēma lietā Komisija/Itālija1, ja nepastāv ES līdzekļu sistēma, valsts tiesai jāpiemēro valsts 
noteikumi, ar kuriem jānodrošina tādu nodokļu atmaksa, kas iekasēti, pārkāpjot ES tiesību 
aktus.
Tātad, ņemot vērā iepriekš minēto paskaidrojumu un pēc lūgumraksta analīzes, jāsecina, ka 
problēmu cēlonis šajā lietā nav ne valsts tiesību aktu neatbilstība ES tiesību aktiem, ne Polijas
pārvaldes iestāžu ierastā prakse, bet gan tas, kā valsts tiesību akti tika piemēroti attiecīgajā 
gadījumā. 
Tādējādi šis ir individuāls gadījums, kurā Komisija nav kompetenta iejaukties. Šādas lietas 
novērtējums ir ekskluzīva valsts varas iestāžu un tiesu kompetence. 
Komisijas kā „Līgumu sargātājas” uzdevums ir nodrošināt dalībvalstu tiesību aktu vai ierastās 
prakses atbilstību ES tiesību aktiem. Šajā saistībā Komisija var sākt pārkāpuma procedūru 
pret dalībvalsti, lai nodrošinātu šādu atbilstību. Jānorāda arī tas, ka šajā procedūrā ir iesaistīta 
tikai Komisija un dalībvalsts, izņemot attiecīgo nodokļu maksātāju.
Tomēr, ņemot vērā, ka laikposms, kurā lūgumraksta iesniedzējam nodrošina PVN atmaksu, 
patiešām ir ļoti garš, un lai pieprasītu informāciju un meklētu attiecīgās problēmas 
risinājumus, Komisija sazinās ar Polijas varas iestādēm. Tādējādi var tikt apstiprināti visi 
reālās un juridiskās situācijas aspekti un izdarīti atbilstīgi secinājumi. 
Secinājums

Ņemot vērā Polijas varas iestāžu atbildi, Komisija lems par veicamajām darbībām attiecībā uz 
šo lietu.

                                               
1 2003. gada 9. decembra spriedums lietā C-129/00 Komisija/Itālija (Recueil 2003, I-14637. lpp., 25. punkts).


