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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0991/2012, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgais Richard Parsons, par priekšlikumu attiecībā uz darījuma 
nodokļa ieviešanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apšauba Ungārijas valdības ierosinātā darījumu nodokļa atbilstību 
Eiropas tiesību aktiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 30. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd Ungārijas finanšu darījumu nodokli, kas noteikts 2012. gada 
CXVI likumā, kurš stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī (publicēts valsts oficiālajā vēstnesī 
2012. gada 23. jūlijā). Viņš apgalvo, ka iepriekš minētais nodoklis ierobežo kapitāla brīvu 
apriti un ka tā ir ievedmuitas un izvedmuitas slēpta forma. Visbeidzot lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka nodoklis nostāda importētājus un eksportētājus neizdevīgā stāvoklī, salīdzinot ar 
uzņēmējiem, kas tirgojas tikai Ungārijā, jo šie uzņēmēji var veikt darījumus skaidrā naudā, un 
tiem netiek piemērots darījumu nodoklis.

Komisijas komentāri

- Ungārijā finanšu darījumu nodoklis jāmaksā Ungārijas uzņēmumiem, kas sniedz maksājumu 
un valūtas maiņas pakalpojumus (kārto uzskaiti, veic finanšu darījumus un naudas 
pārvedumus, sniedz interneta banku pakalpojumus utt.). Ar nodokli ir apliekami tādi darījumi 
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kā elektroniski pārskaitījumi, pasta naudas pārvedumi, tiešais debets, maksājumi ar norēķinu 
kartēm, naudas saņemšana pret čeku, naudas izņemšana no bankas kontiem un bankomātiem, 
kā arī kredītvēstuļu izsniegšana.

- Nodoklis jāmaksā finanšu pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz pakalpojumus maksātājam, 
un nodoklis attiecas tikai uz tām finanšu iestādēm, kuru juridiskā adrese vai filiāle atrodas 
Ungārijā. Tādējādi uz naudas plūsmām, kas nāk no citām dalībvalstīm, šis nodoklis neattiecas.

- Finanšu darījumu nodokļa apjoms ir 0,2 % no summas, kas apliekama ar nodokli, izņemot 
skaidras naudas izņemšanu, kurai tiek piemērots nodoklis 0,3 % apmērā no summas, kas 
apliekama ar nodokli, un nodokļa maksimālais apjoms ir HUF 6000 (EUR 20) par 1 darījumu.

Attiecībā uz kapitāla brīvu apriti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 63. pantā ir 
vispārīgi aizliegti visi kapitāla un maksājumu pārrobežu kustības ierobežojumi. Tomēr ar 
LESD 65. pantu dalībvalstīm atļauts piemērot atšķirīgas attiecīgas nodokļu tiesību normas 
dažādiem nodokļu maksātājiem, kuru stāvoklis ir atšķirīgs viņu dzīvesvietas vai kapitāla 
ieguldījuma vietas dēļ. Vienlaikus ierobežojumi nedrīkst radīt patvaļīgas diskriminācijas 
iespēju.

Būtu jānorāda, ka nodoklis attiecas uz naudas plūsmām, ko rada visi uzņēmumi, kuri atrodas 
Ungārijā un kuri nodrošina maksājumu un valūtas maiņas pakalpojumus. Likumā nekas 
nenorāda uz patvaļīgu diskrimināciju attiecībā uz nodokļa piemērošanu.

Nodoklis tiek piemērots neatkarīgi no tā, vai maksājums ir vietējas nozīmes vai tas tiek 
pārskaitīts uz mērķi (kontu) citā dalībvalstī. Tādējādi nevar konstatēt iespēju diskriminēt, 
radot zaudējumus pārrobežu darījumiem salīdzinājumā ar vietējiem maksājumiem.

Attiecībā uz skaidras naudas darījumu iespējamām priekšrocībām būtu jāatgādina, ka skaidras 
naudas izņemšanai tiek piemērots 1,5 reizes lielāks nodoklis nekā naudas pārvedumiem no 
viena bankas konta uz citu. Tāpēc nevar konstatēt diskrimināciju skaidras naudas maksājumu 
labā.

Attiecībā uz apgalvojumu par izvedmuitu un ievedmuitu LESD 28. pantā noteikts, ka ES 
muitas savienība aptver visu preču tirdzniecību, aizliedz dalībvalstīm savstarpējus 
ievedmuitas un izvedmuitas nodokļus un visus maksājumus ar līdzvērtīgu iedarbību, kā arī 
ievieš kopējus muitas tarifus attiecībās ar trešām valstīm.

Pamatojoties uz iepriekš minēto noteikumu, kā to interpretējusi Tiesa iedibinātajā judikatūrā1, 
ievedmuita un izvedmuita tiek uzskatīta par naudas maksājumu, kas tiek piemērots precēm, jo 
tās tiek vestas pāri robežai. Tā kā nešķiet, ka nodokļa piemērošanas iemesls ir preču vešana 
pāri robežai, šķiet, ka uz šo gadījumu neattiecas izvedmuitas un ievedmuitas aizliegums.

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekš minēto, šķiet, ka finanšu darījumu nodoklis nav pretrunā ES tiesību 
aktiem.
                                               
1 Tiesas 1998. gada 2. aprīļa spriedums lietā C-213/96 Outokumpu Oy, 20. punkts.
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