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Temats: Lūgumraksts Nr. 0477/2020, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais E. K., par 
Bpost muitošanas pakalpojumu pārmērīgām administratīvajām izmaksām

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Beļģijas vietējais paku piegādātājs (Bpost) ļaunprātīgi 
izmantojot savu monopolstāvokli no valstīm ārpus Eiropas Savienības saņemtu paku 
muitošanas procedūrā. Viņš piebilst, ka pēc pienākšanas Beļģijā par sūtījumu var būt jāmaksā 
muitas nodokļi un ka Bpost iekasē pārmērīgi lielas administratīvās nodevas par muitošanu. Viņš 
apgalvo, ka tas ir pretrunā ES noteikumiem, saskaņā ar kuriem dalībvalstis nevar noteikt ar 
muitošanu saistītas nodevas, kas ir augstākas par faktiskajām izmaksām. Lūgumraksta 
iesniedzējs aicina Eiropas Parlamentu rīkoties, lai nepieļautu, ka Bpost un citi paku piegādātāji 
nosaka nesamērīgas administratīvās izmaksas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 27. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Lūgumraksts 

Lūgumraksts attiecas uz maksu par pakalpojumiem, kurus sniedz Bpost (Beļģijas izraudzītais 
universālā pakalpojumu sniedzējs), kas rīkojas kā pārstāvis muitā Eiropas Savienībā, un uz 
klientiem pieejamo informāciju un procedūrām.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka maksa ir pārmērīga un neatbilst sniegtajam 
pakalpojumam. Turklāt personām, kas saņem pakas no trešām valstīm, tiek sniegta ļoti 
ierobežota informācija par viņu tiesībām veikt muitošanu, neizmantojot Bpost pakalpojumus.



PE658.966v01-00 2/2 CM\1215602LV.docx

LV

Komisijas apsvērumi 

Principā dalībvalstīm nav tiesību iekasēt valsts nodevas papildus nodokļiem, kas jāmaksā 
saskaņā ar Savienības noteikumiem, jo pretējā gadījumā šie noteikumi varētu zaudēt vajadzīgo 
viendabīgumu. Saskaņā ar iedibināto judikatūru kopējās tirdzniecības politikas viendabīgums 
tiktu būtiski iedragāts, ja dalībvalstīm būtu atļauts vienpusēji uzlikt maksājumus ar muitas 
nodokļiem līdzvērtīgu iedarbību importam no trešām valstīm. 

Lietā C-39/82 Donner Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir lēmusi, ka Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 30. pants (lietas izskatīšanas laikā Eiropas Ekonomikas kopienas 
(EEK) dibināšanas līguma 13. pants) ir piemērojams maksai par pārstāvību muitā, ņemot vērā 
pasta operatora dominējošo stāvokli. EST ir secinājusi, ka šī maksa ir finansiāls maksājums, ja 
tā tiek uzlikta vienpusēji un nav maksa par faktiski sniegtu pakalpojumu, kas ir samērīga ar šo 
pakalpojumu. 

Attiecībā uz lūgumrakstā minēto jautājumu par pārstāvību muitā saņēmējiem būtu jābūt iespējai 
iecelt pārstāvi muitā saskaņā ar 18. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu1 
(turpmāk "Muitas kodekss"), vai pašiem veikt muitošanu, neizmantojot universālā pakalpojuma 
sniedzēju muitošanas pakalpojumus. 

Saskaņā ar Muitas kodeksa 52. panta 1. punktu, ja muitošana notiek muitas iestādē, muitas 
dienesti neuzliek maksājumus par muitas pārbaužu veikšanu vai jebkādu citu tiesību aktu 
muitas jomā piemērošanu oficiālajā darba laikā. Muitas kodeksa 52. panta 2. punktā noteikts, 
ka samērīgus maksājumus var uzlikt tikai tad, ja tiek sniegti īpaši pakalpojumi. 

Secinājumi

Komisija ir informēta par lūgumrakstā izklāstīto situāciju saistībā ar Bpost pakalpojumiem un 
tāpēc sazinās ar Beļģijas administrāciju, izmantojot EU Pilot saziņas rīku, lai noskaidrotu 
iepriekš minētos jautājumus un noteiktu, kādā mērā, iespējams, netiek pildīti attiecīgie Muitas 
kodeksa noteikumi.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības 
Muitas kodeksu, OV L 269, 10.10.2013.,1.–101. lpp.


