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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1128/2007, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Rainer 
Sander, par Spānijas kavēšanos piešķirt nodokļa numuru viņa uzņēmumam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir 2007. gada janvārī nodibinātā uzņēmuma Carcentro S.L.
vadītājs, sūdzas, ka oktobra beigās Spānijas varas iestādes joprojām nebija viņam piešķīrušas 
apgrozījuma nodokļa identifikācijas numuru, lai gan visi nepieciešamie dokumenti bija 
iesniegti februārī. Tas būtiski apgrūtina uzņēmuma darbību, jo uzņēmumam Vācijā ir jāmaksā 
nodokļi par tur iegādātiem transportlīdzekļiem, kurus pēc tam ieved Spānijā un pārdod. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka attieksme pret viņu nav tik labvēlīga kā pret Spānijas 
uzņēmumiem, kas var saņemt savus Spānijas nodokļu identifikācijas numurus (NIF) daudz 
ātrāk, un ka šāda rīcība uzskatāma par diskrimināciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 25. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

Lūgumraksta iesniedzējs ir Vācijas pilsonis, kas vada uzņēmumu Almerijā (Spānijā). 
Uzņēmums iepērk automašīnas Vācijā un pārdod tās Spānijā. Uzņēmums 2007. gada 
7. februārī iesniedza Spānijas nodokļu iestādēm pieteikumu par PVN identifikācijas numura
piešķiršanu darījumiem Kopienas iekšienē. Ir pagājuši vairāki mēneši, bet nodokļu iestādes 
vēl nav izsniegušas šo numuru. Ja uzņēmumam nav PVN identifikācijas numura, tam Vācijā
ir jāmaksā PVN par automašīnu iegādi. 

Juridiski apsvērumi
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Kopienas tiesību akti 

Padomes Direktīva 2006/112/EK1 (“PVN direktīva”) ir galvenais Kopienas tiesību akts par 
pievienotās vērtības nodokli.  

Saskaņā ar šo direktīvu (213. pantu) katrs nodokļu maksātājs paziņo [nodokļu iestādēm], kad 
sākas tā darbība kā nodokļu maksātāja darbība. Tajā noteikts, ka dalībvalstis “veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka dažus nodokļu maksātājus” [ieskaitot tos, kuri veic preču 
piegādes Kopienas iekšienē] “identificē ar individuālu numuru” (214. pants), un lai 
nodrošinātu, “ka to identifikācijas sistēmas ļauj atšķirt 214. pantā minētos nodokļu maksātājus
un ka pareizi tiek piemērots pārejas režīms nodokļa uzlikšanai darījumiem Kopienas iekšienē” 
(216. pants). 

PVN identifikācijas numuram darījumiem Kopienas iekšienē ir būtiska nozīme tā sauktajā 
“pārejas režīmā  nodokļa uzlikšanai tirdzniecības darījumiem starp dalībvalstīm”. Šis režīms 
ir izstrādāts, lai nodrošinātu, ka precēm saņēmējā dalībvalstī tiek piemērots PVN, ja pircējs ir 
PVN maksātājs2. Piemēram, Spānijā reģistrētam nodokļu maksātājam, kas iepērk preces no 
piegādātāja Vācijā, ir jāpaziņo pārdevējam Vācijā savs Spānijā izdotais PVN identifikācijas 
numurs darījumiem Kopienas iekšienē, lai precei Vācijā netiktu piemērots PVN. Ja pircējam 
nav derīga, Spānijā izdota PVN identifikācijas numura darījumiem Kopienas iekšienē, 
pārdevējam jāiekasē Vācijā noteiktais PVN.  

Valsts tiesību akti

Saskaņā ar 164. pantu Uno of Ley 37/1992 par pievienotās vērtības nodokli nodokļu 
maksātājam ir jāinformē nodokļu iestādes par to, kad viņš sāk nodokļu maksātāja darbību, un 
jāpieprasa no šīm iestādēm PVN numurs. 

Saskaņā ar 25. pantu 2007. gada 27. jūlijā izdotajā Real Decreto 1065/20073, kas stājās spēkā 
2008. gada 1. janvārī, gadījumā, ja nodokļu maksātājs pieprasa PVN identifikācijas numuru
darījumiem Kopienas iekšienē, nodokļu iestādēm tas ir jāizsniedz, ja vien tās nekonstatē, ka 
nodokļu maksātājs savā prasībā ir maldinājis pārvaldi vai nav spējis iesniegt visus 
nepieciešamos dokumentus. Ja iestādes nepieņem lēmumu trīs mēnešu laikā, nodokļu 
maksātājs var uzskatīt to par lēmumu atteikt PVN identifikācijas numuru darījumiem 
Kopienas iekšienē un iesniegt apelācijas sūdzību par šo “netieši izteikto” atteikumu.

                                               
1 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.  

L347 OV 11, 2006. gada decembrī.

2  Turpretim, ja pircējs ir galapatērētājs, vispārējais likums paredz, ka nodoklis tiek piemērots izcelsmes 
dalībvalstī. 

3  2007. gada 27. jūlija Real Decreto 1065/2007 por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los   procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos.
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Secinājumi

Iepriekš minētie valsts tiesību akti, kuros ir skaidri norādītas prasības attiecībā uz PVN 
identifikācijas numura izsniegšanu darījumiem Kopienas iekšienē, kā arī izklāstīti atteikuma 
iemesli, dod iespēju nodokļu maksātājam iesniegt apelācijas sūdzību par jebkuru 
administratīvu lēmumu (ieskaitot tāda trūkumu). 

Izskatījusi attiecīgos valsts likumus, Komisija uzskata, ka nav pamata uzsākt pret Spāniju 
226. pantā noteikto EK procedūru, jo šī dalībvalsts ir pienācīgi transponējusi attiecīgās 
Kopienas normas un pārkāpuma procedūra nav piemērots risinājums, lai izskatītu atsevišķus 
administratīvos lēmumus. 

Turpretim, ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka, novēloti izsniedzot viņam PVN 
identifikācijas numuru darījumiem Kopienas iekšienē, ir notikusi kļūda pārvaldē, viņam būtu 
jāpieprasa valsts tiesību aktos paredzētā kompensācija. Vienīgi iesniedzot kompensācijas 
prasību valsts tiesā, šā lūgumraksta iesniedzējs var panākt, ka tiek atlīdzināts jebkāds viņam 
nodarītais kaitējums. 
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